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  رالالئحة التنفيذية لنظام املطبوعات والنش

ـه11/1/1299/م( وتاريخ 9572/1)م/و/بقرار وزير االعالم رقمصدرت   

  هـ2/11/1292( وتاريخ 21719واملعدلة بقرار وزير االعالم رقم )
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 تعريفات    :1املادة 
ة، حيثما وردت يف مواد الالئحة على املعـاي  املـب    تدل الكلمات والعبارات اآلتي

 قرينها : 
التــداول : لعــع ةوعيــة املعلومــات املطبوعــة يف متنــاول عــدد مــ  ا  ــ ا   -1

بتوزيعهــا، ةو عراــها للبيــإ، ةو العــاقها علــى ارــدرال ةو عراــها علــى والهــات 
لعـوت  ةو  احملالت، ةو اللوحـات الوـوئية، ةو لوحـات الطـري، ويعتـس التاـ يع ا      

املرئ  ةو حتميع ا سـطوايات املدةـة ةو  ـرائل الكيوييـة معلومـات مـ   ـري        
 التداول. 

 الطابإ : املائول ع  املطبعة سواء كال صاحبها ةو م  يقوم مقامه.  -9
برامج احلاسب اآلل  : كع حوافظ املعلومـات احململـة معلومـات سـواء كايـ        -9

ة ةو ما  ابهها ويتم استعراض حمتوياتها ع   ريـ   برامج ةو  رائل ةو ةلعاب ةو ذاكر
 لهاز آل  قارئ للمعلومات. 

ةوعية املعلومات : مجيإ ة ـكال املطبوعـات سـواء كايـ  مكتوبـة مـ  كتـب         -2
وصحف ةو ماموعة ةو ةفالمًا ةو صـورل  ةو لوحـات فنيـة ةو بـرامج حاسـب آلـ  ةو       

ب الكيويـ  وريههـا مـ     ةسطوايات مدةة ماموعة ومرئية ةو ميكـروفيلم ةو كتـا  
 حوافظ املعلومات احلالية ةو املاتحدثة. 

 املدير : كع م  ير حه مالك املنشأة وتواف  عليه الوزارة للعمع مديرًا هلا.  -7
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املنتج : يقعد به املرخص له إليتاج معنفات التا يالت العـوتية ةو العـوتية    -1
 املرئية ةو برامج وةلعاب احلاسب اآلل . 

و الوزارة : مفتشو الـوزارة املكلفـول بـاروالت التفتيشـية علـى احملـالت       مراقب -5
اإلعالميــة حيثمــا ولــدت هــذل احملــالت ولــديهم بطاقــات هــوهلم مبا ــرة هــذل  

 املهمات. 
 الل نة : رنة خمتعة للنظر فيما يرتكب م  خمالفات للنظام وهذل الالئحة.  -8
 يظام املطبوعات والنشر. النظام :  -2

 الالئحة : الالئحة التنفيذية لنظام املطبوعات والنشر.  -11
املديرية العامة للمطبوعات : اإلدارة امل تعة يف الوزارة لإل راف على تطبيـ    -11

ية فـرو  يف  النظام وهذل الالئحة على ا يشطة اإلعالمية ورقابة املطبوعات ، وللمدير
 املدل الرئياية ومجيإ مداخع اململكة. 
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 الباب ا ول 

  روط واوابط الياخيص اإلعالمية 
  : وصف ا يشطة اخلااعة  حكام النظام وهذل الالئحة 9املادة 

ات اليت متنل الوزارة اليخيص الالزم ملمارسة النشا النظام حددت املادة الثايية م  
 كع منها وتفعيلها على النحو التال  : 

 املطبوعات :  -1
كع يتاج فكري يف اجملال ا دب  والعلم  والفين ةيًا كاي   ريقة ةو  ـكع التعـبه   
عنه ويعرض للتداول مكتوبًا ) صحف ةو ةالت ةو كتب( ةو مرسـومًا ةو معـورًا ةو   

ــموع ــواد ما ــة    م ــ  ةوعي ــا م ــ  ةو ريهه ــب آل ــرامج حاس ــًا ةو ب ــة ةو ةفالم ة ةو مرئي
 املعلومات. 

 خدمات اإلعداد ملا قبع الطباعة :  -9
ممارسة يشاط خدمات العف ةو فرز ا لوال ةو التعميم ةو اإلخراج للمواد الـيت تعـد   

 للطباعة. 
 املطابإ :  -9

 وتشمع ممارسة الطباعة يف ةحد ا يشطة التالية : 
  باعة آلية للكلمات والعور والرسوم على الوري ةو القماش ةو حنوها.  -ة

  باعة التا يالت العوتية وة ر ة الفيديو وا فالم.  -ب
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  باعة اإلسطوايات وحتميلها باملواد.  -ج
 املكتبات :  -2

ممارسة يشاط عرض وبيإ ةو تأله العحف واجملالت والكتب والوسائع التعليميـة  
 املااعدة. 

 الرسم واخلط :  -7
ممارسة النشا ات اخلاصة بكتابة اخلـط بأيواعـه العـادي ةو بـالنيول وكتابـة وتعـنيإ       
اللوحات اإلعاليية والدعائيـة وممارسـة رسـم وعـرض وبيـإ اللوحـات الفنيـة بكافـة         

 ة كاهلا وخيوإ اعداد ا ختام ليخيص خا  بذلك م  الوزارة. 
 التعوير الفوتوريرايف :  -1

ا ات اخلاصة بالتعوير العادي ةو امللول وحتميض وتظهه ا فالم علـى  ممارسة النش
 الوري ةو القماش ةو حنوهما. 

 استهاد ا فالم وة ر ة الفيديو، ةو تألهها وتشمع :  -5
اســتهاد ا فــالم وة ــر ة الفيــديو : ممارســة يشــاط اســتهاد املعــنفات الاــمعية  -ة

 ةي  كع م  ة كال ا وعية.  والبعرية م تلف ةيواعها واحململة على
حمالت بيإ وتأله ا فالم وة ر ة الفيديو : ممارسة يشاط بيإ وتـأله ا فـالم    -ب

وة ــر ة الفيــديو ةو ا ســطوايات احملمــع عليهــا مــواد دينيــة وثقافيــة ةو فنيــة ةو   
مارحيات ةو مالاالت ةو برامج ومواد رينائية وموسيقية ةو مواد ريااـية ةو بـرامج   

كرتول( وريهها على اختالف ةيواعها سواء كاي  هذل التا يالت واردة مـ   ة فال )
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 اخلارج ةو مت ايتالها يف الداخع. 
 التا يالت العوتية وا سطوايات :  -8

 ممارسة ةحد ا يشطة اخلاصة ببيإ ة ر ة الكاسي  وا سطوايات العوتية التالية : 
 مواد دينية ةو ثقافية ةو علمية.  بيإ ة ر ة الكاسي  وا سطوايات املا ع عليها -ة

 بيإ ة ر ة الكاسي  وا سطوايات املا ع عليها مواد فنية ةو موسيقية.  -ب
 اإليتاج الفين اإلذاع  والتلفزيوي  ةو الاينمائ  ةو املارح  :  -2

ممارسة يشاط ايتاج املواد الامعية ةو الامعية البعرية م تلف ةيواعها ما يف ذلك 
 ليمجة وحتميلها على حوامع العوت ةو العورة واعدادها للتداول. الدبل ة ةو ا

 االستوديوهات التلفزيويية واإلذاعية :  -11
ممارسة يشاط تنفيذ ا عمال اإلذاعية والتلفزيويية يف ةمـاك  معـدة وفـ  مواصـفات     

 فنية سواء كاي  هذل ا ماك  ثابتة ةو متحركة. 
 مراسلوها : مكاتب وسائع اإلعالم ا لنبية و -11

 –مكتوبـة ةو ماـموعة ةو مرئيـة     –ممارسة يشاط تزويـد وسـائع اإلعـالم ا لنبيـة     
با خبار والتحقيقات والتعليقات اإلعالمية والعور مـ  خـالل مكاتـب ةو مراسـل      

 معتمدي  م  الوزارة. 
 الدعاية واإلعالل :  -19

والتحريرية واملعـورة   ممارسة النشا ات اخلاصة بتعميم وتنفيذ اإلعاليات الت ارية
واملرسومة والنا قة ، واصدار التقاويم واملفكرات وا دلة الت ارية واالقتعـادية وةدلـة   
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اخلدمات واهلدايا ومـا  ـابهها ، وكـذلك اعـداد وتنفيـذ احلمـالت التاـويقية ذات        
 العالقة بالالإ واخلدمات. 

 العالقات العامة :  -19
داد البحوث والتقارير والدراسات لتطوير ةعمال ةي التعريف باملنشأة والدعاية هلا واع

منشأة وحتا  صورتها لدى ارمهـور وتعـميم احلمـالت اخلاصـة بـذلك واختيـار       
العبــارات املناســبة الســت دامها يف وســائع الدعايــة واإلعــالل ، وممارســة ا عمــال 

أهيـع  اإلدارية والفنية وتقديم اخلدمات للمؤساات العامـة واخلاصـة بشـأل اعـداد وت    
موظفيها ملواكبة احلملة ، وتقديم خدمات تنظـيم النـدوات واملـؤمترات واملعـارض     
واإل راف عليها م  حيث تول  ةي ةعمال تتعل  باسـتقبال وتوديـإ وتـوفه الاـك      
والتـنقالت ومرافقــة الوــيوف وحنوهـا ا  لايــب خلــ  مناسـبات طاريــة لتنشــيط    

 اد دعوات للمشاركة فيها. التاوي  كاملهرلايات واملعارض املؤقتة واعد
 النشر :  -12

ممارسة النشا ات ذات االرتباط بإصدار واعداد ومتويع ةي ايتاج مكتوب ، علم  ةو 
 ثقايف ةو فين بغرض التداول ، وكذلك املشاركة يف معارض الكتب. 

 التوزيإ :  -17
 تلفـة،  تاوي  املطبوعات بكافة ةيواعها الداخلية واخلارلية علـى يقـاط التوزيـإ امل   

 واملشاركة يف معارض الكتب. 
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 اخلدمات العحفية :  -11
التعامع كوكيع متعاول مإ الوسائع اإلعالمية الداخلية واخلارلية، والقيـام بإعـداد    -

 الرسائع العحفية وتزويدها بها. 
القيام بإعداد وطميإ املواد املااعدة للتحقيقـات العـحفية مـ  صـور وبيايـات       -

 وماتندات. 
 داد امللفات والتقارير العحفية الوثائقية ك دمات صحفية خاصة. اع -
املااهمة يف اعداد واخراج وتبويب وتعميم وحتريـر صـحف ودوريـات تعـدرها      -

مؤساـات عامـة ةو خاصــة ةو ةفـراد مـرخص بعــدورها داخـع اململكـة ، ةو صــحف       
 ودوريات مسل بطباعتها داخع اململكة. 

ملكة م  مقاالت ةو حتليالت اخباريـة سياسـية ةو   طميإ ما يشر سابقًا داخع امل -
اقتعادية ةو دينية ةو ثقافية يف العحف واجملالت والدوريات و باعتها، مإ مراعـاة  

 احلقوي املتعلقة بذلك  صحابها ، وتوزيعه على املشيك . 
 ايتاج برامج احلاسب اآلل  ةو بيعها ةو تألهها :  -15

ر بـرامج احلاسـب اآللـ  وا لعـاب بكافـة ة ـكاهلا       ممارسة اعداد وتعميم واصـدا  -
 وطهيزها للطباعة. 

ممارسة عرض وبيإ برامج احلاسب اآلل  احملليـة واخلارليـة وتألههـا مولـب      -
 تراخيص خاصة م  منت   تلك السامج. 

 



 

9 

 

 

 الدراسات االستشارية اإلعالمية :  -18
اإلعالميـة ومشـاريعها،   ممارسة ةعمال واإ دراسات ارـدوى االقتعـادية لشيشـطة    

وتقديم االستشارات اإلعالمية لوسائع اإلعالم وآثارها وةيشطتها ، ومدى تأثهها م  
خالل دراسات ميدايية واستطالعات الرةي العام، وواإ واعداد الدراسـات والبحـوث   

 للحمالت اإلعالمية ورسم اخلطط املناسبة هلا ومتابعتها وتقييم يتائ ها. 
 تنااخ : الناخ واالس -12

 الناخ : ممارسة تعوير املاتندات والوثائ  لالست دام الت اري.  -
االستنااخ : ممارسة تعوير ةكثر م  يا ة واحدة للمطبوعات املقـروءة ةو العـور    -

 للتداول. 
 : ماميات ا يشطة يف اليخيص اإلعالم  9املادة 

 على النحو التال  :النظام ( م  9حتدد النشا ات اإلعالمية الواردة يف املادة )
وذلك لتتطاب  مإ التعنيف الو ين لشيشطة االقتعادية املعتمدة م  اهليئـة العامـة   

( 9لإلحعاء لتكول بالعيغة التالية : حتدد النشا ات اإلعالميـة الـواردة يف املـادة )   
 لى النحو التال  :م  النظام يف اليخيص ع

ةيشـطة  . خدمات اإلعداد ملـا قبـع الطباعـة :  ـدد النشـاط يف اليخـيص باسـم )       1
 (. خدمات ما قبع الطباعة

 (.الطباعة باست دام احلاسب اآلل  .املطابإ :  دد النشاط يف اليخيص باسم )9
 يواعهـا البيإ بالت زئة للكتب بكافة ة.املكتبات:  دد النشاط يف اليخيص باسم :)9

http://www.mohamoon-ksa.com/show.asp?ID=519
http://www.mohamoon-ksa.com/show.asp?ID=519


 

10 

 

 

ــتعملة ، ةو  ــب املا ــة للكت ــإ بالت زئ ــية  ، ةو البي ــة للقر اس ــإ بالت زئ  وا دواتالبي
 (.املكتبية واررائد واجملالت  )املكتبات 

 (.ةيشطة اخلطا  . الرسم واخلط :  دد النشاط يف اليخيص باسم )2
ــم )  7 ــيص باس ــاط يف اليخ ــدد النش ــوريرايف :   ــوير الفوت ــوير . التع ــطة التع ةيش
 (. وتوريرايفالف
.مكاتب وسائع اإلعالم ا لنبية ومراسلوها :  دد يو  النشاط وف  الطلـب املقـدم   1

 م  الوسيلة اإلعالمية لفتل مكتب ةو تعي  مراسع هلا .
مؤساات ووكاالت الدعاية . الدعاية واإلعالل :  دد النشاط يف اليخيص باسم )5

 واإلعالل(. 
تنظــيم وادارة املعــارض ط يف اليخــيص باســم :).العالقــات العامــة :  ــدد النشــا8

ــة ــؤمترات ، ةو الت اري ــات وامل ــيم وادارة االلتماع ــات ، ةو تنظ ــيم وادارة الفعالي تنظ
 (.واليويج هلا

 (. يشر الكتب الورقية .النشر :  دد النشاط يف اليخيص باسم )2
الت البيـإ بارملـة للكتـب واجملـ    .التوزيإ:  دد النشاط يف اليخيص باسـم ) 11

 (.والعحف 
 (.اخلدمات العحفية.اخلدمات العحفية :  دد النشاط يف اليخيص باسم )11
.ايتاج برامج احلاسب اآلل  ةوبيعها ةوتألهها :  دد النشاط يف اليخيص باسم 19

،  البيإ بارملة للسةيـات ،ةواستنااخ برامج احلاسب اآلل  اراهزة )سوف  وير(:)
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 (.ةيشطة االستهادةو
ةيشطة .الدراسات واالستشارات اإلعالمية :  دد يف النشاط يف اليخيص باسم )19

 (. خدمات استشارات اعالمية
الناخ باست دام اآلالت  .الناخ واالستنااخ :  دد النشاط يف اليخيص باسم :)12

 .املكتبية ، يشمع ) ياس ات العور ةو احلرارية  " خدمات الطالب "(
 لتعديالت اليت تتم على هذا الدليع م  ارهة امل تعة (.مإ مراعاة العمع با

 : مراعاة احلقوي  2املادة 
( مـ  النظـام وهـذل    9جيب ةل ُيراعى يف ممارسة ةي م  ا يشطة الواردة يف املادة )

 الالئحة، ةال تتعارض مإ يظام محاية حقوي املؤلف. 
 : ةهمية اليخيص اإلعالم   7املادة 

ممارسة ةي يشاط اعالم  دول حعـوله علـى تـرخيص مـ      ال جيوز  ي   ص  -ة
الوزارة، وال يغين اليخيص العادر م  الوزارة ع  احلعول على الياخـيص الالزمـة   

 م  ارهات احلكومية ا خرى اليت تاتولبها ا يظمة واللوائل املرعية. 
خيص على م  يرريب يف التوقف يهائيًا ع  مزاولة النشاط اإلعالم  واعادة الي -ب

للمديرية العامـة للمطبوعـات واحلعـول علـى خطـاب بـذلك مـ  الـوزارة لتقد ـه          
 لل هات ذات العالقة. 

 : مدة اليخيص ومهلة الت ديد 1املادة 
مدة اليخيص بافتتاح ةي م  احملالت اإلعالمية لشيشطة املنعو  عليهـا يف   -ة
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كول الت ديد ملدة ةو مدد ( سنوات، وي9املادة الثايية م  النظام وهذل الالئحة ه  )
 مماثلة مولب الشروط الواردة يف النظام وهذل الالئحة. 

جيب على ةصحاب الياخيص املبادرة لت ديدها قبع يهايتها مدة ال تقع ع   -ب
ثالثة ة هر، وال    هلم ممارسة النشاط اعتبارًا م  تاريخ ايتهاء مدة اليخيص دول 

 طديدل. 
مائة ريال عـ  كـع  ـهر يتـأخر فيـه صـاحب اليخـيص عـ          تدفإ ريرامة بواقإ  -ج

طديد ترخيعه بعد ايتهاء مدته، على ةل ال تزيد مدة الت اوز علـى سـتة ة ـهر اال    
 بعذر تقبله الوزارة و اب لزء الشهر  هرًا كاماًل. 

 :  روط الياخيص 5املادة 
الالئحـة مـا   يشيط ملنل اليخيص  حد ا يشطة املنعو  عليها يف النظـام وهـذل   

 يل  : 
 ةل ال يكول  الب اليخيص موظفًا حكوميًا.  -ة

 ةل ال يقع عمرل ع  مخاة وعشري  عامًا اال باستثناء م  الوزير.  -ب
 حا  الاهة والالوك.  -ج
 التالية:بالنابة لشيشطة  لةل يكول حاصاًل على مؤهع الثايوية ةو ما دو 1/د

و املطابإ ، ةو املكتبات ، ةو الرسم واخلـط ، ةو  )خدمات اإلعداد ملا قبع الطباعة ، ة
التعوير الفوتـوريرايف ، ةو الدعايـة واالعـالل ، ةو العالقـات العامـة ، ةو النشـر ، ةو       

و تألههـــا ، ةو الناـــخ التوزيـــإ ، ةو ايتـــاج بـــرامج احلاســـب اآللـــ  ةو بيعهـــا ة
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 (.واالستنااخ
 لة البكالوريوس . .يشاط )اخلدمات العحفية (: ةل يكول حاصاًل على در.9
ــة     9 ــى درل ــاًل عل ــول حاص ــة (: ةل يك ــارات اإلعالمي ــات واالستش ــاط )الدراس .يش

 البكالوريوس مإ خسة مخاة سنوات يف يفس اجملال .
عندما تتقدم مكاتب وسائع اإلعالم ا لنبية ةو مراسلوها بطلب للحعـول علـى    -هـ

 ص م  عدمه. تراخيص يتم العرض عنها للوزير  خذ موافقته على اليخي
حوور صاحب اليخيص بنفاه ةو املدير اذا كاي  املنشـأة  ـركة وذلـك لتعبئـة      -و

 } تقنيًامت تعديع االلراء  {وتوقيإ االستمارات املطلوبة. 

مت  {على  الب اليخـيص ةو مـدير الشـركة احوـار كافـة املاـتندات الالزمـة.         -ز
 } تقنيًاتعديع االلراء 

 زارة ةيها الزمة للحعول على اليخيص. ةية  روط ةخرى ترى الو -ح
على كع صاحب منشأة مرخص هلا م  الوزارة ةل حتتفظ ببيال يتوـم  ةمسـاء    -ط

العامل  يف املنشأة ولناياتهم ويو  عمع كع منهم ومتكـ  مفتشـ  الـوزارة مـ      
 اال ال  على هذا البيال وةية وثائ  هص العامل . 

 .ي. ةل يكول حاصاًل على س ع طاري
: اوابط اليخيص ملمارسة ا يشطة اإلعالمية مولب يظام استثمار رةس  8املادة 

 املال ا لنيب 
جيب على الراريب  يف ممارسة ا يشطة اإلعالمية مولب يظام استثمار رةس املال 
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  -ا لنيب مراعاة ما يل  :
 احلعــول ماــبقًا علــى تــرخيص مبــدئ  باالســتثمار يف اململكــة مولــب يظــام -ة

 استثمار رةس املال ا لنيب. 
خيوإ ةصحاب الطلب لكع ما يطب  على ا فراد وارهات ا هلية يف ممارسـة   -ب

 النشاط م  حيث االلتزام بأحكام النظام وهذل الالئحة. 
للـوزارة احلـ  يف  لـب ةيـة وثـائ  ةو ماـتندات تـرى اال ـال  عليهـا وتتعلـ             -ج

 باملشرو  ةو بطاليب اليخيص. 
 ابراز اليخيص  :2املادة 

شـاط املاـموح   يعدر اليخيص م  املديرية العامة للمطبوعـات مبينـًا فيـه يـو  الن    
اليخيص االلتزام ممارسة النشاط احملدد له يف اليخيص  ممارسته، وعلى صاحب

 وواعه يف مكال بارز يف احملع املرخص له. 
 :  طب اليخيص 11املادة 

  احلاالت اآلتية : يعتس اليخيص عراة للشطب يف -1
اذا طاوز تأخر طديد اليخيص مدة ستة ة هر بعد ايتهاء مدته دول تقديم عـذر   -ة

 مقبول. 
اذا توفى املرخص له ومل يقم الورثة بإبالغ الوزارة خالل  هري  م  تاريخ الوفاة  -ب

 ( مـ  النظـام، مـا مل يقـدم الورثـة عـذرًا مقنعـاً       19وه  املدة احملددة يف املـادة ) 
  سباب التأخه يف اإلبالغ. 
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 اذا صدرت عقوبة تتوم   طب اليخيص.  -ج
ال  طب اليخيص بأي حال م  ا حوال ال يعفـى صـاحبه مـ  ةي ماـتحقات      -9

 مالية ةو حقوي كاي  ميتبة عليه. 
ال    مل  مت  طب ترخيعه كعقوبة التقـدم بطلـب احلعـول علـى تـرخيص       -9

 بعد مو  سنت  م  تاريخ الشطب.  لديد ملزاولة يفس النشاط اال
 يومًا( م  صدور اليخيص .181اذا مل يتم مزاولة النشاط بعد مو  مدة ) -د

 استيفاء الرسوم  : 11املادة 
يتم استيفاء الرسوم املقررة يف املادة الاابعة م  النظام إلصدار اليخيص ةو طديدل 

  .ع   ري  يظام سداد
 يشطة ا خرى ترخيص الفرو  وا  :19املادة 

ال جيوز للمرخص له ةل يات دم اليخيص لغـه احملـع املـرخص بـه واملـب        -ة
 موقعه يف اليخيص. 

 .جيوز للمرخص له احلعول على تراخيص لفتل فرو  ةخرى  -ب
جيوز للمرخص له احلعول على تراخيص اعالمية ةخرى ملمارسة ةكثر م  يشاط  -ج

ثايية م  النظام يف مواقإ متفرقة، على ةل تتوفر فيه م  النشا ات الواردة يف املادة ال
 املؤهالت الالزمة ملمارسة النشاط. 

 جيوز ممارسة ةكثر م  يشاط اعالم  حت  سقف واحد بعد موافقة الوزارة -د
واحلعول على ترخيص لكع يشاط م  ا يشطة اليت يرريب  الب اليخيص ارمإ 
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 بينها وف  اآلت  : 
يشطة املرخص له بها يف ةقاام حمددة وتناسب  بيعـة كـع   ةل  ارس مجيإ ا  -1

 يشاط. 
 ةل  ارس مجيإ ا يشطة حت  املامى والعالمة الت ارية املرخص بها.  -9

 : ادارة احملع اإلعالم  19املادة 
ــع     ــ  ادارة احملــع وفروعــه وماــؤول عــ  ك ــيص ماــؤول ع يكــول صــاحب اليخ

 امل الفات اليت تقإ فيه .
 ديث معلومات اليخيص : حت12املادة  
ال جيوز  ي   ص  بيع  ةو اعتباري يعدر اليخيص بامسه التنـازل للغـه ةو    -ة

 ادخال  ريك معه اال بعد موافقة الوزارة على ذلك. 
جيب على املرخص له ةخذ موافقة الوزارة املابقة على كع تغيه يف البيايـات   -ب

، وجيب على املرخص له حتديث هذل ةو املعلومات ةو الوقائإ الواردة يف اليخيص
 املعلومات قبع  هر على ا قع م  التغيه. 

اذا توفى صاحب اليخيص فيح  للورثة االسـتمرار يف النشـاط مـإ توكيـع مـ        -ج
يتقدم بطلبهم للوزارة يف حالة توفر الشروط الالزمة فيه ةو تر يل مدير للمحع تنطب  

 عليه الشروط املطلوبة. 
 له الياخيص اإلعالمية : تأ17املادة 

يقعد بذلك اليخيص ملنشأة اعالمية قائمـة مـا فيهـا مـ  معـدات ولـيس تـأله        
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  -اليخيص لوحدل، وذلك وف  ما يل  :
على صاحب اليخيص الراريب يف تألهل احلعول علـى موافقـة الـوزارة املاـبقة      -ة

 على املاتألر وتوفر الشروط النظامية فيه. 
 مائواًل ةمام الوزارة ع  ةية خمالفات تقإ خالل فية التأله.  يعتس املاتألر -ب
جيب على ماتألر اليخيص ادارة املنشأة بنفاه ةو تر يل مـدير تؤخـذ موافقـة     -ج

 الوزارة عليه مابقًا. 
 : التنازل ع  اليخيص 11املادة 

  -: يقعد بالتنازل ع  اليخيص : بيإ منشأة اعالمية قائمة ويتم ذلك وف  ما يل 
يتقدم صاحب اليخيص بطلب للوزارة مبينـًا فيـه اسـم الطـرف اآلخـر ومرفقـًا بـه         -ة

صورة وثائقه الثبوتية وتعبئة النماذج اخلاصة بذلك لدى املديريـة العامـة للمطبوعـات    
  }مت تعديع االلراء تقنيًا  { ةو ةحد فروعها.

ص املتنازل لـه عـ    توفر  روط منل الياخيص الواردة يف هذل الالئحة يف الش  -ب
 اليخيص. 

عند موافقة الوزارة املبدئية على الطلب جيب تقـديم ةصـع اليخـيص وتاـديد      -ج
مت  {الرسوم املاتحقة على النشاط مـ  قبـع املتنـازل لـه ملـنل اليخـيص بامسـه.        

 }تعديع االلراء تقنيًا 
ال يكول ذلـك  ياري التنازل ع  املنشأة اإلعالمية يف املدينة اليت تقإ فيها ، و -د

 سببًا لطلب يقع اليخيص ملدينة ةخرى اال بعد موافقة الوزارة. 
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التنازل ع  اليخيص ال يعف  صاحبه ا ول م  ةي حقـوي ةو التزامـات ميتبـة     -هـ
عليه ع  الفية الاابقة للتنازل، ما مل ينص التنازل صراحة على حتمع املتنـازل لـه   

  ية مطالبات سابقة. 
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 الباب الثاي  
 اوابط ممارسة ا يشطة اإلعالمية 

 الفعع ا ول 
 املطابإ 

 : اوابط الطباعة  15املادة 
كع مادة ُيراد  باعتها ويشرها وتداوهلا مهما كاي  وسيلة الطباعة هوـإ لإللـازة    -ة

م  الوزارة، وُياتثنى م  ذلـك املطبوعـات وارهـات الـيت ورد يف النظـام ةو هـذل       
 و التعليمات الاامية ةيها ريه خااعة لإللازة. الالئحة ة

على صـاحب العالقـة تقـديم ياـ ت  مـ  املـادة املـراد  باعتهـا ا  ارهـة           -ب
 امل تعة بالوزارة مبدئيًا خبتمها وحتتفظ ارهة امل تعة بنا ة منها. 

بعد اجناز  باعة املادة بشكلها النهائ  يـتم تقـديم مخـس ياـخ منهـا لإللـازة        -ج
 ئية قبع توزيعها وواعها يف التداول. النها

تتبإ ذات اإللراءات عند اعادة  باعـة ذات املـادة سـواء مت ادخـال تعـديالت ةو       -د
ااافات عليها ةو مل يتم، على ةل يوال صاحب العالقة املواقإ اليت ةدخل  عليها 

 تعديالت ةو ااافات. 
 : تدوي  البيايات الوراقية  18املادة 

راقية : يقعد بها بطاقة الفهرسة اليت تشتمع على املعلومات الوصفية البيايات الو -ة
 واملعيارية ع  املادة املطبوعة. 
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املطبوعـة  يتع  على املطابإ والنا ر االلتزام بتـدوي  البيايـات الوراقيـة علـى      -ب
 : وتتمثع هذل البيايات يف

خ الطبإ ورقم الطبعة اسم وعنوال املطبوعة ، اسم املؤلف ، اسم النا ر ال ولد ، تاري
ورقم اإليدا  وف  النماذج املعدة لذلك م  مكتبة امللك فهد الو نية وف  تعليماتهـا  

 بهذا الشأل. 
 : س ع املطبوعة املنت ة م  املطبعة 12املادة 

على املائول ع  املطبعة اعداد سـ ع يـدول فيـه كـع مـا يطبـإ يف املطبعـة مـ          
ملطبوعات املعدة للطبإ يف املطبعة وةمسـاء  مطبوعات يب  فيه بالتالاع عناوي  ا

ةصحابها ويا ريها وعدد الناخ وتاريخ  بعها ، وابـراز هـذا الاـ ع ملـراقيب الـوزارة      
 لال ال  عليه عند احلالة، واالحتفاظ بثالثة مناذج على ا قع م  املادة املطبوعة. 

 : مكتب متثيع املطابإ 91املادة 
كثر ُمعفَّى م  الرسوم كمنفذ تاوي  منت اتها بعد     ي مطبعة افتتاح مكتب ةو ة

 موافقة الوزارة وفقًا ملا يل  : 
ةل  عع صاحب املطبعة على موافقـة ماـبقة مـ  الـوزارة علـى فـتل املكتـب         -ة

 لتمثيع املطبعة. 
ةل يكول املكتب يف يطاي املدينة مقر املطبعة يف اليخيص ليكول هلا كمنفذ  -ب

 ال. لتاليم واستالم ا عم
 ةل ير ل مديرًا سعوديًا للمكتب العتمادل م  الوزارة.  -ج
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ةل يكول يشاط املكتب مقتعرًا على متثيـع املطبعـة وال  ـ  لـه ممارسـة ةي       -د
 ةيشطة اعالمية ةو متثيع مطابإ ةخرى. 

جيب على مدير املكتب اعداد سـ ع يـدول فيـه ا عمـال الـيت مت اسـتالمها        -هـ
 ا هلم. للمطبعة ومواعيد تاليمه
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 الفعع الثاي  

 اإليتاج الفين والعوت  واملرئ  
  : الرقابة اإلعالمية91املادة 

قام بإيتاله ةو اعدادل ةو دبل تـه ةو ةعـد خـارج     –على املنتج عرض كع معنف  -ة
اململكة على الوزارة بغرض رقابته قبع الطبـإ، وذلـك بتقـديم ياـ ت  مـ  العمـع       

لطبإ املعنف على ةل تكول الطباعة لدى املطابإ املرخص هلا ، للحعول على اذل 
 ومراعاة كتابة رقم الفال على الغالف اخلارل  للمعنف. 

على املنتج عدم الراء ةي تعديالت على حمتويات املعنف بعد الـراء الرقابـة    -ب
 عليه اال بعد احلعول على اذل م  الوزارة. 

سم كع مادة يقوم بإيتالها ورقم فاـحها  على املنتج ةل يدول يف س ع خا  ا -ج
 ، ومعلومات عنها. 

 : اإلعاليات الت ارية يف املعنفات العوتية واملرئية 99املادة 
 جيوز ملنتج التا يالت العوتية وا فالم تومينها مواد اعالمية وذلك وف  اآلت  : 

يـات  ةل يكول لدى املنتج ما يفيد بعـدم ممايعـة ةصـحاب احلقـوي ااـافة اعال      -ة
 طارية ملادة املعنف، سواء كال املعنف م  ايتاج حمل  ةو خارل . 

ةل ترد هذل اإلعاليات للمنتج ع   ري  وكاالت الدعاية واإلعـالل احملليـة ةو    -ب
 احلعول عليها م  املعلن  مبا رة. 
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 ارورة الازة اإلعاليات الت ارية املعرح قبع ااافتها للمعنف.  -ج
  -ت املعرح بها ما يف هذل املعنفات كما يل  :تكول مدة اإلعاليا -د

اإلعاليات ام  ا فالم املا لة على ة ر ة فيديو وريهها مـ  احلوامـع علـى     -1
ةربإ فيات يف بداية العمع ويهاية الوله ا ول وبدايـة الولـه الثـاي  ويهايـة العمـع،      

 على ةال تزيد مدة كع فية اعاليية على دقيقت . 
يات املعاحبة للمالاالت املا لة على ة ر ة فيديو وريهها مـ   تكول اإلعال -9

 احلوامع وف  الفيات الواردة يف الفقرة الاابقة. 
ةل ال تت اوز مـدة اإلعاليـات يف التاـ يالت العـوتية املاـ لة علـى ة ـر ة         -9

كاسي  ةو ا سطوايات على س  دقائ  موزعة على ةربإ فـيات   ـر ة الكاسـي     
اوز الفية دقيقة ويعفًا يف بداية ويهاية كـع ولـه للشـريط، وبالناـبة     على ةل ال تت 

لشسطواية تكول اإلعاليات موزعة علـى ثـالث فـيات يف بدايـة ومنتعـف ويهايـة       
ا سطواية،  ـريطة عـدم قطـإ العـوت لواـإ اإلعـالل ، وةال تقـع مـدة الشـريط ةو          

منهما ع  ذلك في ب ةل  ( دقيقة، ةما اذا قل  املدة الزمنية  ي11ا سطواية ع  )
 دقيقة.  17ال تت اوز مدة اإلعالل دقيقة واحدة لكع 

تنطب  هذل الشروط على ا فالم وة ر ة الفيديو وة ر ة الكاسـي  وا سـطوايات    -2
العوتية املنت ة داخـع اململكـة ةو متعاقـد علـى  بعهـا يف الـداخع وتوزيعهـا، وال        

 للتوزيإ دول  باعتها داخليًا. تنطب  على ا فالم املاتوردة م  اخلارج 
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 : الدبل ة واليمجة والتعلي  99املادة 
ال    للمنتج الراء ةي حترير على املعنف العوت  ةو ا فالم اال بعد احلعول  -ة

على موافقة خطية مابقة م  املنتج ا ساس  للمعـنف حمـددًا فيهـا موافقتـه علـى      
 ة للمعنف. التحرير مثع الدبل ة ةو التعلي  ةو اليمج

جيب على املنتج املعنف للوزارة لرقابته واحلعول على فال مبـدئ  وموافقـة    -ب
الوزارة على الراء التحرير املرريوب فيه، وبعد االيتهاء م  التحرير يعرض املعـنف  

 على الوزارة للحعول على الفال النهائ . 
 : تنظيم العالقات ب  املنت   وةصحاب احلقوي 92املادة 
نت   التا يالت العوتية ةو ا فالم توثي  اتفاقـاتهم مـإ ةصـحاب احلقـوي     على م

مولب عقود كتابية تشتمع علـى حتديـد للمعـنف املتعاقـد عليـه وبيـال حقـوي        
الطرف  ا دبية واملالية ومائوليات كـع مـنهم طـال التعـوير والتمويـع والـتلح        

ر ة املراد ايتالها، وهع يقبـع  والفري املوسيقية ومدة العقد ويطاي سريايه وعدد ا  
 ولود مواد اعاليية يف املعنف ةم ال... وريهها م  الشروط اليت يتم االتفاي عليها. 

 : الومال م  العيوب 97املادة 
يلتزم منت و التا يالت العوتية وا فالم بواإ عبارة دالـة علـى اـمال سـالمة      -ة

 . املنتج م  ةي عيوب فنية وحتملهم مائولية التبديع
يلتزم منت و ةفالم الفيـديو بتـوفه ياـخ كافيـة مـ  ا فـالم اخلاصـة بالتـأله          -ب

 ويكتب عليها عبارة ةفالم للتأله فقط. 
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 : تغليف املعنفات 91املادة 
جيب على منت   التا يالت العوتية واملرئية ةو ا فالم ةو ا سـطوايات املدةـة   

 ا يل  : مراعاة التعليمات اخلاصة بالتغليف وةهمها م
التعامع مإ مطابإ ا  ر ة العوتية والفيديو ومطابإ ا سطوايات والسامج املعرح  -ة

 بها بالطباعة بعد احلعول على فال مبدئ  لطباعة املادة. 
ةل تقوم املطبعة بتغليف كع يا ة وةل تتم كتابـة اسـم املطبعـة علـى الغـالف       -ب

 اخلارل  م  الداخع. 
 ية للمعنف وف  تعليمات مكتبة امللك فهد الو نية. تدوي  البيايات الورق -ج
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 لفعع الاادس ا
 استهاد ا فالم وة ر ة الفيديو ةو بيعها ةو تألهها 

 : حتديد النشاط لليخيص 95املادة 
  ارس النشاط م  خالل ةحد النشا   اآلتي  :  -1
 استهاد ا فالم وة ر ة الفيديو وتوزيعها.  -ة

 وتأله ا فالم وة ر ة الفيديو وتوزيعها.  بيإ -ب
يقعد با فالم : مجيإ ة ـكال ا وعيـة احلافظـة لشفـالم الدينيـة ةو الثقافيـة ةو        -9

الفنية ةو الوثائقية ةو الريااية ةو ريهها، املا لة على ةسطوايات ةو ةفالم سينمائية 
 ةو داتا للبث التلفزيوي  وريهها. 

تهاد ا فالم م  اخلارج مغلفة ولـاهزة للتوزيـإ دول حـ     يقعد باالستهاد : اس -9
 املاتورد يف ةي ااافات، ةو حذف لزء منها. 

 :  روط استهاد ا فالم 98املادة 
على ممارس  يشاط استهاد ا فالم االلتزام بالتعليمات والوـوابط املنظمـة لنشـا هم    

 وف  اآلت  : 
ةو ة ــر ة الفيــديو اال بعــد تقــديم  ال  ــ  للماــتورد اســتهاد كميــات ا فــالم -ة

يا ت  لكع فيلم يرريـب يف اسـتهادل مـإ صـور للعقـود الدالـة علـى تعاقـدل مـإ          
صاحب احل  سواء كال املنتج ةو املوز  املعتمد للحعول علـى فاـل خطـ  لكـع     

 فيلم. 
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يعتس الفال العادر م  الوزارة الستهاد ا فالم ساريًا ملدة ال تت اوز الانة مـ    -ب
 اريخ صدورل وملرة واحدة، و ك  طديدل بعد ابراز ما يثب  موافقة صاحب احل . ت

ةل تكول كع حمتويات فيلم ماتورد وريالفـه مطابقـًا لإللـراءات الرقابيـة، ويف      -ج
 حالة خمالفة ذلك تعادر الكمية ويعاقب املاتورد. 

تعاقد عليها ةصاًل ال جيوز استهاد ةفالم بغرض التوزيإ اذا كاي  هذل ا فالم قد  -د
 منتج ةو موز  سعودي، اال بعد احلعول على موافقته اخلطية. 

 : اوابط ممارسة يشاط بيإ وتأله ا فالم وة ر ة الفيديو  92املادة 
حملالت تأله وبيإ ا فالم وة ر ة الفيديو عرض وبيإ ا سطوايات وة ر ة الفيديو 

 احململة بأفالم ةو مواد معورة وف  اآلت  : 
التعامع مإ املوزع  املعتمدي  املرخص هلم ممارسة ةعمال التوزيإ واالحتفاظ  -ة

ملف للفواته الدالة على معادر الشراء وعـدد الناـخ لكـع معـنف ويكـول امللـف       
 لاهزًا للعرض على مراقب الوزارة عند  لبه. 

م ةو عدم اإلبقاء على ةي لهاز للناخ يف احملع وعدم ممارسـة الناـخ  ي فـيل    -ب
ةلزاء م  ةفالم ةو عرض ةي معنفات مت تا يلها م  قنوات ةخرى، و ك  اإلبقـاء  

 على لهاز فيديو واحد لكع م  ا سطوايات وة ر ة الفيديو لغرض العرض فقط. 
االلتزام بأل تكول ا فالم وة ر ة الفيديو املعرواة مغلفـة مـ  معـادرها وعـدم      -ج

هلذل احملالت التعامع ةو عرض ةي ياـخ مـ    استالم ةي ةفالم ريه مغلفة وال    
ا فــالم ةو ا ســطوايات ريــه ا صــلية ةو املــزورة حتــ   ائلــة املاــئولية يف حــال  



 

28 

 

 

 امل الفة. 
عدم تأله ا فالم وة ر ة الفيديو ريه امل ععة للتأله ومكتوب عليهـا عبـارة    -د

 تشه ةل هذا املعنف للتأله فقط. 
  -ر املائول مراعاة اآلت  :على صاحب احملع ةو املدي -هـ
عدم عرض صور البوسيات ةو الدعاية لشفـالم يف حمالتهـم اذا كايـ  تشـتمع      -1

 على صور للمؤدي  ما مل  عع على فال هلا م  ادارة املطبوعات. 
عدم تشغيع وعرض ا فالم محالتهم، اال اذا رريب الزبول يف استعراض لقطـات   -9

 م  الفيلم لشرائه. 
 فإ العوت لشلهزة عند العرض بشكع يتعدى يطاي احملع. عدم ر -9

 : عرض ا فالم يف ا ماك  العامة  91املادة 
 ظر على الفنـادي ةو املاتشـفيات ةو اجملمعـات الاـكنية ةو الشـركات والنـوادي       
واملطاعم، وريهها م  ارهات الـيت تاـت دم  ـبكات البـث التلفزيـوي  ةو عـرض       

بث الداخل  املغل ، تا يع ةو عرض ا فالم علـى  ـبكاتها   ا فالم بواسطة قنوات ال
 اال اذا كاي  ةازة م  املديرية العامة للمطبوعات. 
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 الفعع الرابإ 
 التا يالت العوتية 

 :  روط ممارسة النشاط  91املادة 
التا يالت العوتية : يقعد بها ممارسة يشاط بيـإ ة ـر ة الكاسـي  وا سـطوايات     

 لة على مواد اسالمية ةو ثقافية ةو فنية وف  اآلت  : العوتية املشتم
يعتس صـاحب احملـع ةو املـدير ماـئول  ةمـام الـوزارة عـ  ةي معـنف داخـع           -ة

احملع، وعليهم االحتفاظ بفواته الشراء املوال فيها اسم كـع معـنف معـروض يف    
 احملع وعدد الناخ لكع معنف واسم املوز . 

د املثب  امسه على ريالف املعـنف، وعـدم التعامـع    التعامع مإ املوز  املعتم -ب
 مإ املوزع  ريه املعتمدي . 

االلتزام ببيإ الناخ ا صلية، وعدم اسـتالم  لبـات خاصـة مـ  الزبـائ  لت ميـإ        -ج
مقا إ م  معنفات ةخـرى علـى معـنف واحـد، وعـدم ولـود ةلهـزة استناـاخ يف         

 حمالتهم. 
 ية مراعاة اآلت  : جيب على ممارس  يشاط التا يالت العوت -د

عدم تشغيع املعنفات املوسيقية يف حمالتهم ، و   هلـم طريـب املعـنف     -1
 للزبول على ةل ال يت اوز العوت يطاي احملع. 

عدم عرض بوسيات ةو صور للمؤدي  على والهات حمالتهـم ةو داخلـها مـا مل     -9
  عع على فال هلا م  املديرية العامة للمطبوعات. 
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 : البث الداخل  للمواد العوتية  99املادة 
 ظر على احملالت الت ارية والنوادي والفنادي واجملمعات الاـكنية، وريههـا مـ     
ا ماك  اليت لديها قنوات بث داخل  ةل تات دم املعنفات العوتية يف ةلهزتها ةو 

  بكاتها اال اذا كاي  ةازة رقابيًا م  الوزارة. 
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 الفعع اخلامس 

 ا ستوديو التلفزيوي  واإلذاع  
 : حتديد النشاط 99املادة 

ا ستوديو التلفزيوي  واإلذاع  : يقعد بـه املكـال اجملهـز بكـع مـا يلـزم لإليتـاج        
 التلفزيوي  واإلذاع  م  معدات ووسائع لإليتاج. 

 :  روط التشغيع 92املادة 
 يكول ا ستوديو يف مبنى ماتقع.  -ة

و واملدير مائول  ةمام الوزارة ع  ةي خمالفات تقإ يف يكول صاحب ا ستودي -ب
 ا ستوديو. 

لعاحب ا ستوديو ةو املدير تأله ا سـتوديو للـراريب  يف تاـ يع ةعمـاهلم،      -ج
 على ةل يكول التا يع حت  ا راف ادارة ا ستوديو ومولب عقد كتاب . 

ا عمال الـيت تـتم    ةل يكول لدى ا ستوديو مرقم وذلك لتدوي  املعلومات لكع -د
 يف ا ستديو وارهة املنت ة للعمع وريهها م  املعلومات الورورية. 

ةل يكول التا يع للعمع بعد حعول املنتج على موافقة مبدئية مـ  املديريـة    -هـ
العامة للمطبوعات ةو ةحد فروعها على تنفيذ العمع، واحلعـول علـى موافقـة يهائيـة     

 بعد التا يع. 
م الاابقة على ا ستوديوهات املتحركة علـى ةل يكـول هلـا مكتـب     تطب  ا حكا -و
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ادارة ثاب ، وال جيوز ايتقال ا ستوديو املتحرك م  مكال آلخر اال مولب خطاب 
م  مكتب ادارة ا ستوديو يب  ةسباب التحرك وموافقة خطية م  املديريـة العامـة   

 للمطبوعات يف حالة ايتقاله م  مدينة  خرى. 
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 الفعع الاادس 

 التعوير الفوتوريرايف 
 : حتديد النشاط 97املادة 

  - ارس هذا النشاط باختيار املرخص له ةحد النشا   اآلتي  :
 التعوير الفوتوريرايف.  -1
 معمع التحميض وتظهه ا فالم.  -9

 و ك  ارمإ ب  النشا   يف ترخيص واحد بذات املوقإ. 
 ممارسة التعوير الفوتوريرايف  : اوابط 91املادة 

ال    ملعـور احملـع ممارسـة التعـوير للحفـالت ةو املناسـبات اخلاصـة اال         -ة
 مولب اتفاي مدير احملع مإ الطرف اآلخر. 

 ـ  لشســتوديو تعـوير املناســبات اذا كلـف بــذلك مـ  صــاحب املناســبة،      -ب
 ب  يف التعوير. مولب عقد كتاب ، مإ مراعاة عدم تعوير ا   ا  ريه الراري

 جيب ةل يكول معورو احلفالت ةو املناسبات سعودي .  -ج
 املاودات الفيلمية وةصول العور ه  ح  لعاحبها وجيب اعادتها اليه.  -د

 اقتناء ةلهزة التعوير الذات  ال تكول اال بداخع حمع مرخص م  الوزارة.  -هـ
 : اوابط عمع املعوري  املت ول   95املادة 
يو التعوير التعامع مإ معوري  مت ول  وحت  ماـئولية صـاحب احملـع     ستود
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 وف  اآلت  : 
 ةل يكول املعور املت ول سعوديًا، وال يقع عمرل ع  سبعة عشر عامًا.  -ة

ةل يقدم صاحب ا ستديو  لبًا للوزارة يب  فيه اسم املعور وبياياته الش عية  -ب
  وحتديـد املدينـة ةو املـدل الـيت     م  واقـإ البطاقـة، وعنوايـه وصـورت   اـيت     

سيتوالد فيها، وتعدر ادارة املطبوعة بطاقة خمتومـة يعلقهـا املعـور علـى صـدرل،      
 وطدد البطاقة سنويًا. 

 : اوابط ممارسة التحميض وتظهه ا فالم  98املادة 
ال    للمنشأة  بإ ةو تكبه العـور بشـكع طـاري ةو السـت دامها يف ةمـاك        -ة

بعد احلعول على موافقة خطية م  املديريـة العامـة للمطبوعـات ةو ةحـد      عامة، اال
 فروعها. 

جيب مراعاة عدم تظهه ةي صور منافية للقيم الدينيـة وا خالقيـة املرعيـة يف     -ب
 اململكة. 

ال جيوز  بإ ةو تكبه العور الش عية اال بطلب ةو موافقة م  صاحب العورة،  -ج
ل موافقـة صـاحبها، وحظـر عـرض العـور العاديـة ةو       وال جيوز عراها لل مهور بـدو 

 املكسة للنااء. 
 ال جيوز تظهه العور اخلاصة بأريلفة ا فالم ةو ة ر ة الكاسي .  -د
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 الفعع الاابإ 

 مكاتب وسائع اإلعالم ا لنبية ومراسلوها 
 : اوابط عمع املكاتب واملراسل   92املادة 

ب  لتمثيع الوسيلة اإلعالمية ا لنبية داخع اململكـة  املكتب : يقعد به املقر الثا -ة
 ويديرل مدير معتمد م  الوزارة. 

املراسع : هو كع صحف  اعالم  ) اخباري ةو معور ةو فين( معتمد م  الوزارة  -ب
وُيراسلها بشكع فردي ةو م  خـالل مكتـب للوسـيلة يف اململكـة بنـاء  علـى تر ـيل        

 رمس  مقدم م  الوسيلة. 
ع اإلعالم ا لنبية م  صحف ووكاالت ةيباء واذاعات ماموعة ومرئية فـتل  لوسائ -ج

مكاتب ةو التعاول مإ مراسل  هلا يف اململكة م  مناـوبيها ةو االسـتعاية بـالكوادر    
  -الاعودية بعد التقدم بطلب للوزارة تبدي فيه رريبتها وفقًا للووابط التالية :

 ا هم وفقًا للنظام وهذل الالئحة. ةل  ارس كع م  املكتب واملراسل  يش -1
 ةل يكول املكتب متفرريًا لنشا ه اإلعالم  الذي رخص له.  -9
ةل يلتزم كع م  املكتب ةو املراسع اإلعالم  بأل تكول ا خبار اليت تعدر عنه  -9

مواوعية وموثقة وةل يراعى عدم اإلارار با م  الو ين للمملكة ةو التاـبب يف مـا   
ململكة بالدول ا خرى ةو اهليئات ةو املنظمات الدولية واإلقليمية يائ ا  عالقات ا

 واحمللية ةو با فراد، وةل  تفظ املكتب با ع وصور ملا يعدر عنه. 
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للمراسع اإلعالم  الاعودي الذي يعمع بشـكع فـردي تقـديم خدماتـه  كثـر مـ         -د
وسـيلة يتعامـع معهـا    وسيلة اعالمية  ريطة حعوله على موافقة الوزارة املابقة لكع 

 ووف  الشروط املنظمة لذلك. 
 ال جيوز للمكتب ممارسة تاوي  اإلعالل للوسيلة اليت  ثلها ةو ريهها.  -هـ

 ترخيص املكاتب    : 21املادة 
جيب على الوسائع اإلعالمية ا لنبيـة الراريبـة بافتتـاح مكاتـب اعالميـة هلـا يف        -ة

ــة ال  ــب ا  املديري ــدم بطل ــة، التق ــًا  اململك ــا مرفق ــات ةو ةحــد فروعه عامــة للمطبوع
باملاتندات املطلوبة ومعلومات ع  الوسيلة اإلعالمية اليت سيمثلها املكتـب واسـم   

 املدير املائول. 
على مدير املكتب تزويد املديرية العامة للمطبوعات معلومات ع  عنوال مقـر   -ب

يـه وعـددهم ولناـياتهم    املكتب وعنوال املراسلة وةرقام اهلواتف وةمساء العـامل  ف 
وريهها م  املعلومات الورورية وذلك خالل  هري  م  تـاريخ اليخـيص، وكـذلك    

 ا عار الوزارة قبع تغيه عنوال املقر ةو استبدال ةي م  العناصر. 
   للوسائع اإلعالمية ا لنبية تغيه مديري املكاتب املعتمـدي  يف اململكـة    -ج

 واعتماد الوزارة للمدير ارديد. وذلك بعد ا عار الوزارة خطيًا 
 جيب تعي  سعودي مااعدًا ةو يائبًا ملدير املكتب اذا كال املدير ةلنبيًا.  -د
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تكول مدة اليخيص للمكتب وللمدير واملراسل  ثـالث سـنوات طـدد بعـدها      -هـ
 ملدة ةو مدد مماثلة قبع يهايتها بشهر على ا قع. 

 سل  اوابط عمع املرا   : 21املادة 
ال جيوز للمراسل  ممارسة يشاط التعامـع مـإ وسـائع اإلعـالم ا لنبيـة اال بعـد        -ة

التقدم بطلب للمديرية العامة للمطبوعات مواحًا فيه اسـم الوسـيلة اإلعالميـة الـيت     
سيمثلها يف اململكة، ومعلومـات عـ  الوسـيلة ومقـر اقامتـه وعنـوال املراسـلة، ا         

اإلعالمية الراريبة يف متثيلها يف اململكة، وال     لايب احوار خطاب م  الوسيلة
له مراسلة الوسيلة اال بعد حعوله على موافقة الوزارة على ذلك، وتقوم الوزارة بالتأكد 

 م  عدم ولود مالحظات متنإ م  املوافقة عليه. 
تعدر الوزارة للمراسل  اإلعالمـي  املعتمـدي  يف املكاتـب ةو بشـكع فـردي       -ب

فية صاحلة ملدة ثالث سنوات هوهلم ممارسة عملهم اإلعالم  وطـدد  بطاقات صح
قبع يهايتها بشهر على ا قع بعد تقديم خطاب م  الوسيلة بطلب الت ديد للمراسع، 

 وال يعتس عمع املراسع يظاميًا ما مل  عع على هذل البطاقة. 
عليه ا عار الـوزارة   تعتس البطاقة العحفية عهدة على املراسع ويف حالة فقدايه هلا -ج

ع  ذلك خالل ةربإ وعشري  ساعة واإلعالل عنهـا يف العـحف احملليـة، وال  ـنل     
 بدياًل عنها اال بعد مو   هر م  اإلعالل وتعطى له وثيقة مؤقتة خالل الشهر. 
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يعتس ترخيص اعتماد املراسع هو ملراسـع بعينـه واذا    -د

رريبــ  الوســيلة يف تعــي  ةكثــر مــ  مراســع، في ــب  
 االلتزام ما ورد يف البند )ة( لكع مراسع على حدة. 

   لوسائع اإلعالم ا لنبيـة تغـيه مراسـليها بعـد ا ـعار الـوزارة برريبتهـا يف         -هـ
 اعتماد مراسع لديد، وال  ارس عمله اال بعد اعتمادل خطيًا م  الوزارة. 

 لها ةو ريهها. ال جيوز للمراسع ممارسة يشاط تاوي  اإلعالل للوسيلة اليت  ث -و
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 الفعع الثام  
 مكاتب اخلدمات العحفية 

 :  29املادة 
 اوابط مكاتب اخلدمات العحفية 

مكاتـب اخلــدمات العـحفية : يقعــد بهـا مكاتــب تقـديم اخلــدمات اإلعالميــة      -1
 املاايدة ومتثيع الوسائع اإلعالمية الداخلية واخلارلية ومراسلتها. 

  -كاتب خدماتها وف  اآلت  :متارس هذل امل -9
ةل يكـول مــدير هـذا املكتــب ســعوديًا وينطبـ  عليــه مــا ينطبـ  علــى ا يشــطة      -ة

 اإلعالمية ا خرى م  التزامات. 
ةل يزود املديرية العامة للمطبوعـات بأمسـاء الوسـائع اإلعالميـة الـيت يتعـاول        -ب

 معها، و ر  على حتديث هذل املعلومات ةواًل بأول. 
 يتعاول ةو  ثع ةي وسيلة اعالم ةلنبية اال بعد ةخـذ موافقـة الـوزارة علـى     ةل ال -ج

 ذلك التعاول. 
 ـ  هلـذا املكتـب اعـداد التحقيقـات وملفـات اخلـدمات العـحفية والبيايــات          -د

وتوزيعها على الوسائع اإلعالمية اليت  ثلها ةو يتعاول معها، على ةل  تفظ بعور 
 عنها يف ملف خا  لكع وسيلة. 
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   هلذا املكتب استقبال مندوب  م  الوسائع الـيت يتعـاول معهـا بعـد ةخـذ       -هـ
املوافقة اخلطية املابقة م  الوزارة على ذلك، ويقدم هلم خدمات التعوير ةو ترتيـب  

 الراء مقابالت صحفية ةو زيارة ا ماك  العامة. 
ة ةو مغراـة عـ    يعتس املكتب مائواًل ع  يشر ةي معلومات ةو حتقيقـات خا ئـ   -و

اململكة ةو تائ للعالقـات بـ  اململكـة وريههـا مـ  الـدول العـديقة واملنظمـات         
واهليئات الدولية يف الوسائع اليت  ثلها سـواء كايـ  هـذل املعلومـات صـادرة عـ        

 املكتب ةو م  خالل اليتيبات اليت ةعدها الستقبال مندوب  تلك الوسائع. 
ةيشـطة مجـإ اإلعاليـات ةو مجـإ اال ـياكات ةو       ال جيوز هلذل املكاتب ممارسة -ز

التوزيإ، ةو ريه ذلك م  املمارسات اليت تكول يف ةال ةيشطة اعالمية ةخـرى اال  
 بعد احلعول على ترخيص م  الوزارة. 

 اعداد واخراج وتعميم الدوريات    : 29املادة 
لـى اعـداد      للمكتب التعاول مإ يا ري املطبوعات الدورية م  حيث اإل راف ع

وتعميم واخـراج صـحف وةـالت سـعودية مـرخص هلـا بالعـدور ةو الطبـإ داخـع          
 اململكة، وذلك وف  اآلت  : 

يكول دور املكتب متمثاًل بتقديم اخلسات الفنية يف ةال اإلعـداد واإلخـراج    -ة
والتعميم للدورية، وةل يشار على الغالف الداخل  ا  يو  النشاط الـذي سـاهم   

 به املكتب. 
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جيب ةل يكول االلتزام ب  املكتب ويا ـر الدوريـة مولـب عقـد موقـإ بـ         -ب
 الطرف . 

 ال    للمكتب ةل يعنف مااهمته يف اصدار الدورية كنا ر هلا.  -ج
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 الفعع التاسإ 
 الدعاية واإلعالل 

 :  22املادة 
  روط ممارسة الدعاية واإلعالل 

تتوفر فيه الشروط الالزمة لليخيص له وعليـه التقيـد    على م   ارس هذا النشاط ةل
  -بالتال  :

 مراعاة ةحكام واوابط يشر اإلعالل واصدار ا دلة الت ارية الواردة يف هذل الالئحة.  -ة
   ملكاتب الدعاية واإلعالل اعداد وتعـميم وتنفيـذ اإلعاليـات ةو احلعـول      -ب

ةو خارلها وتوزيعها على وسائع اإلعالل عليها لاهزة م  املعلن  م  داخع اململكة 
 حاب االتفاي. 

ال جيوز التعامع مإ ةي وسـيلة اعالميـة ريـه معروفـة ةو ةهولـة املعـدر ةو ال        -ج
 يامل بتداوهلا يف اململكة. 

 يكول املعل  الاعودي مائواًل ع  حمتويات اعاليه داخع اململكة.  -د
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 الفعع العا ر 
 ل  وبيعها وتألهها ايتاج برامج احلاسب اآل

 :  27املادة 
 حتديد ممارسة النشاط واليخيص 

  - ارس هذا النشاط باختيار املرخص له ةحد النشا   اآلتي  : -ة
 ايتاج واستهاد برامج وةلعاب احلاسب اآلل  وتوزيعها.  -1
 بيإ وتأله برامج احلاسب اآلل .  -9

ةعمال تعميم السامج وا لعاب املسةة  ايتاج السامج : يقعد به ممارسة ةي م  -ب
لتشغيلها م  خالل ةلهزة مشغلة هلا ةو تطويرهـا وفـ  مواصـفات تطلبهـا مؤساـات      
خاصة ةو اعدادها بهدف النشر، وكذلك استهاد السامج وةلعابها املنت ة خارج اململكة 

 م  ةصحاب احلقوي مبا رة ةو وكالئهم الرمسي . 
اسب اآلل  : يقعد به ممارسة عـرض وبيـإ وتـأله بـرامج     بيإ برامج وةلعاب احل -ج

 احلاسب اآلل . 
 اوابط ممارسة ايتاج واستهاد السامج    : 21املادة 

  -    صحاب منشآت ايتاج واستهاد السامج ممارسة يشا هم وف  اآلت  :
شغيلية ايتاج وتعميم ويشر برامج احلاسب اآلل  ذات االست دام العام كالسامج الت -ة

 ةو امل ععة إلصدار ةوامر احداث يتائج ةو برامج استعرااية وبرامج ا لعاب م  
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خالل مسة  يعملول باملنشـأة ةو النشـر ملـسة  ةو معـمم  ريـه متفـرري        
 ومولب اتفاي خط  بعد الازتها مجيعًا م  الوزارة. 

ــفات خاصــ    -ب ــب مواص ــة مول ــغيلية واداري ــرامج تش ــداد ب ــميم واع ــدف تع ة به
است دامها م  قبع لهات حكومية ةو ةهلية، ليكول برياةـًا خاصـًا بهـا، وال  ـ      

 ملؤساة اإليتاج استغالل هذا السيامج وتعميمه ملؤساة ةخرى. 
تعميم واعداد برامج تشغيلية واداريـة مت ععـة هـدم ةيشـطة ةو خـدمات ذات       -ج

 تطبيقات متشابهة. 
صلية املنت ة خارج اململكة بعد احلعـول علـى فاـخ    استهاد ا لعاب والسامج ا  -د

خط  لكع بريامج م  املديرية العامـة للمطبوعـات ةو ةحـد فروعهـا وفـ  اإللـراءات       
 الرقابية. 

 اوابط عمع بيإ ةلعاب وبرامج احلاسب اآلل     : 25املادة 
  -على ممارس  هذا النشاط االلتزام ما يل  :

 وبرامج ا لعاب ا صلية املغلفة.  عرض وبيإ برامج احلاسب اآلل  -ة
 عدم عرض ةي برامج ريه ةازة رقابيًا ةو ةهولة املعدر.  -ب
 عدم بيإ ةو عرض ا سطوايات احململة بأفالم ةو مواد صوتية.  -ج
االحتفاظ بفواته الشراء لكع بريامج معروض باحملـع مواـحًا فيهـا اسـم املـوز        -د

 تاليمها للمحع.  واسم السيامج وعدد الناخ وتاريخ
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 عدم امتالك واست دام ةي ةلهزة ياخ للسامج.  -هـ
عدم بيإ ةي ةلهزة حاسـب آلـ  ةو ةلهـزة الكيوييـة، و ـ  هلـم بيـإ ا لهـزة          -و

 املكملة. 
 عدم تأله ةلعاب احلاسب اآلل .  -ز
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 الفعع احلادي عشر 
 خدمات اإلعداد ملا قبع الطبإ 

 حتديد النشاط    : 28املادة 
الطبـإ للمـواد املكتوبـة وفـ      يقوم هذا النشاط على تقديم خدمات اإلعداد ملـا قبـع   

 : اآلت 
ممارسة ةعمال العف اإللكيوي  للكتب وةريلفتهـا واملطبوعـات ةو املطويـات ةو     -ة

 البطاقات ةو اإلعاليات املراد تقد ها للمطبعة. 
 د  بعها م  صور ةو رسوم ةو ةريلفة. ممارسة ةعمال فرز ا لوال للمادة املرا -ب
ممارسة ةعمال التعميم ةو اإلخراج ةو ريهها م  اخلدمات الـيت  كـ  توفههـا     -ج

 قبع تقد ها للمطبعة. 
 اوابط ممارسة النشاط    : 22املادة 

يعتس صاحب املنشأة واملدير مائول  ع  ةي مواد ةو صور خمالفة  حكام النظام  -ة
  اعدادها ةو ابطها يف احملع ةو يف ةي مكال آخر. وهذل الالئحة ومت

على صاحب احملع اعداد منوذج عقد موحد يشتمع على الشروط املتفـ  عليهـا    -ب
ب  الطرف  حمدد فيه يو  العمع املتف  على ةدائه ، واالحتفـاظ بعـورة مـ  العقـد     

  الوزارة. ملف خا  بالعقود لشعمال اليت مت ةداؤها باملكتب وابراز امللف ملراقيب
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ال    لعاحب املنشأة متك  اآلخري  م  اال ال  على ا عمال اخلاصة بالغه  -ج
 اليت قام بتنفيذها. 
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 الفعع الثاي  عشر 
 الرسم واخلط وا ختام 

 حتديد النشاط    : 71املادة 
 يشمع النشاط ما يل  : 

افة ةيواعـه العـادي وبـالنيول ةو ةي وسـيلة     ممارسة ا عمال اخلاصة بكتابة اخلط بك -ة
 ةخرى. 

 ممارسة ةعمال رسم اللوحات الفنية بكافة ة كاهلا.  -ب
 تعنيإ وتركيب اللوحات اإلر ادية للمحالت الت ارية.  -ج
 عرض وبيإ اللوحات الفنية بكافة ة كاهلا.  -د

  روط واوابط ممارسة النشاط    : 71املادة 
مـديرل ماـئواًل عـ  ةي مـواد مت اعـدادها يف احملـع ةو        يعتس صاحب احملـع ةو  -ة

 بواسطته وكاي  خمالفة  حكام النظام وهذل الالئحة. 
 جيب احلر  على صحة وسالمة املواد املكتوبة لغويًا.  -ب

 اوابط صناعة ا ختام    : 79املادة 
ال    حملالت اخلط والرسم ةو ريهها ممارسة تقديم خدمات صناعة ا ختام اال  -ة

مولب ترخيص بذلك م  الوزارة يتم ابـرازل، ا  لايـب تـرخيص ممارسـة النشـاط      
 ا ساس  ةو كتابإ له. 
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على م  يرريب ممارسة صناعة ا ختام تقديم  لب خا  بذلك للـوزارة مواـل    -ب
اإلعالم  ا ساس  وعنوال احملع املـرخص وااللتـزام بعـد    فيه رقم اليخيص للنشاط 

احلعول على موافقة مبدئية على  لبه بتوفه خزية حديدية وريرفـة ملمارسـة العمـع،    
وعدم دخول ريه امل تع  اليها، وااللتزام بـأي تعليمـات تبلـم هلـم بشـأل تنظـيم       

 ةعماهلم. 
 ابداء ا سباب.     للوزارة رفض اعطاء ترخيص لعناعة ا ختام دول -ج
  -جيب على احلاصل  على تراخيص لعناعة ا ختام االلتزام ما يل  : -د

ةختام ا فراد : عدم قبول صناعة ةي ةختـام لشفـراد اال بعـد التأكـد مـ    عـية        -1
 الب اخلتم وتعوير بطاقته الش عية واالحتفاظ بها يف ملـف خـا  بوثـائ   ـاليب     

خاليًا م  ةي معلومـات تـدل علـى امكاييـة اسـتغالل       ا ختام، على ةل يكول اخلتم
 اخلتم يف ةعمال طارية. 

ةختام املؤساات والشركات الت ارية : على املؤساة ةو الشـركة الت اريـة الراريبـة     -9
يف صناعة ةختام هلا احوار خطاب م  صاحبها ةو مديرها معدي م  الغرفة الت ارية 

دها واسـم منـدوب املؤساـة الـذي ستاـلم لـه       العناعية مب  فيه يوعية ا ختام وعد
 ا ختام على ةل يكول سعودي ارناية. 
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ةختام اهليئات العامة : عـدم قبـول صـناعة ةي ةختـام خاصـة بارهـات العامـة اال         -9
مولب خطاب رمس  م  ارهة مبينًا فيه يوعية ا ختام وعددها واسم مندوبها الـذي  

 عودي ارناية. تالم له ا ختام، على ةل يكول س
على صاحب احملع فتل ملف حلفظ الوثائ  الثبوتية لطـاليب ا ختـام مـ  ا فـراد      -2

وصور الا الت الت ارية مإ خطابات  لب ا ختام املعدقة للمؤساـات والشـركات   
 واهليئات العامة وصور بطاقات مندوبيها الذي  قاموا باستالم ا ختام. 

علومات ع  مجيـإ ا ختـام الـيت يقـوم احملـع      فتل س ع تدول فيه بالتالاع م -7
بعنعها، على ةل يب  يف الا ع اسم صاحب اخلتم وتـاريخ الطلـب وعـدد ا ختـام     

 ومواصفاتها واسم م  قام باستالم اخلتم و بعة لل تم بشكله النهائ . 
 يواف يشاط ) صناعة ا ختام( ا  اليخيص ا ساس  وبدول رسوم ااافية.  -1
ترخيص لعناعة ا ختام فقط مل  يرريب بذلك ويكول حتـ  ماـمى   جيوز منل  -5

 )خطاط(.
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 الفعع الثالث عشر 
 خدمات الناخ واالستنااخ 

 حتديد النشاط    : 79املادة 
  -يشمع هذا النشاط ةداء اخلدمات التالية :

 تعوير املاتندات ةو الوثائ  لغرض االست دام الش ع .  -ة
عمال اإلدارية لرلال ا عمـال وا فـراد والرسـائع والبحـوث     تقديم خدمة  باعة ا  -ب

 والدراسات املقدمة م  ةصحابها خبط اليد، واعداد ياخ منها وف  حالة صاحبها. 
بيإ املذكرات اليت مل ياب  يشرها بعد موافقـة املديريـة العامـة للمطبوعـات ةو      -ج

ع حمددًا فيـه املـدة   ةحد فروعها على ذلك بعد تقديم اتفاي خط  ب  املؤلف واحمل
الزمنية للعقد وعدد الناخ وتقديم يا ت  م  املذكرة إللازتها قبع البيإ ، على ةل 

 تكول تأليفًا وليس طميعًا. 
  روط ممارسة النشاط وحمظوراته    : 72املادة 

  -جيب على حمالت الناخ واالستنااخ االلتزام ما يل  :
 شورة ةو ةلزاء منها وبيعها على  كع مذكرات. عدم تعوير الكتب واملؤلفات املن -ة

عــدم اعــداد ةو بيــإ ةو تعــوير املل عــات للمنــاهج الدراســية ةو احملااــرات   -ب
 الشفوية. 
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عدم اعداد البحوث ةو الرسائع ةو املل عات ةو ريه ذلك  ي ريرض كال وبيعهـا   -ج
 على ا فراد. 

لتغليف والطباعة ريه حم وب جيب ةل يكول ارزء امل عص  لهزة التعوير وا -د
 الرؤيا وةل تكول الفواصع زلالية. 
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 الفعع الاابإ عشر 
 النشر 
 ممارسة يشاط النشر    : 77املادة 

 يشمع ما يل  : 
 اعداد ويشر اإليتاج الفكري املكتوب بغرض التداول.  -ة

 استهاد اإليتاج الفكري املكتوب لتوزيعه.  -ب
  معارض الكتب. املشاركة يف -ج
القيام بأعمال اليمجة للمؤلفات الفكرية بعد احلعول على اليخيص باليمجة م   -د

 ارهة امل تعة. 
 :  روط مزاولة النشر 71املادة 

على النا ري  توثي  عالقاتهم مإ املؤلف  ةصحاب ا عمـال الفكريـة الـيت يـتم      -ة
قة وااللتزامات وحقوي الطرف  م  يشرها مولب عقود كتابية توال حدود هذل العال

حيث عدد الناخ املتف  على  بعها واملدة الزمنية للتعاقد. ويعتس النا ر مائواًل ع  
تعفية حقوي املؤلف ع  الناخ املتبقية حال ايهاء مدة العقد ويتم توثي  العقود م  

 ارهات امل تعة بالوزارة. 
 املنشور ورقم الطبعة وتارخيها. على النا ر كتابة امسه كنا ر على العمع  -ب

 



 

54 

 

 
 
 

على النا ر االلتزام بعدم يشـر ةي عمـع اال بعـد التأكـد مـ  تـوفر كامـع الوثـائ           -ج
 الثبوتية اليت تؤكد ملكية الطرف اآلخر للعمع املتف  على يشرل. 

على النا ر ةو امليلم عدم مبا رة اليمجـة لشعمـال الفكريـة املنشـورة اال بعـد       -د
ى موافقة خطية م  ةصحاب احلقوي على ترمجة العمـع ا  اللغـة املـراد    احلعول عل

 النشر بها. 
على النا ري  عدم استهاد الكتب ةو املـواد املكتوبـة اال بعـد حعـوهلم علـى       -هـ 

 فال خط  لكع عنوال يرريبول يف استهاد كميات منه. 
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 الفعع اخلامس عشر 
 التوزيإ 

 : 75املادة 
 رسة التوزيإ  روط مما

  - ارس هذا النشاط باختيار املرخص له ةحد النشا   التالي  : -ة
 توزيإ املواد املكتوبة.  -1
 توزيإ املعنفات العوتية واملرئية والسامج.  -9

   ملنشأة التوزيإ التعامع مإ املنشآت املماثلة هلا يف الداخع واخلارج، على  -ب
 قود كتابية. ةل يكول هذا التعاول موثقًا بع

ةل يكول لدى كع منشأة توزيإ س ع لتـدوي  املعلومـات املتعلقـة باملعـنفات      -ج
اليت تقوم بتوزيعها، مإ بيال تاريخ بدء التوزيإ وعدد الناخ املتوفرة للتوزيـإ ورقـم   
الفال وريه ذلك م  املعلومات املواحة هلوية كـع معـنف علـى حـدة ، ويـتع       

 زارة. ابراز هذا الا ع ملراقيب الو
 عقود التوزيإ    :78املادة 

جيب على كع منشأة توزيإ ةل تسم عقودًا مكتوبـة مـإ ةصـحاب ةوعيـة املعلومـات      
الراريب  يف توزيعها ع   ري  هذل املنشأة، مواحًا يف العقد الشـروط املهمـة الـيت    

 يتم االتفاي عليها ب  الطرف . 
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 تعليمات التوزيإ    :72املادة 
كع منشأة عدم استالم ةي مطبوعة ةو معنف اال بعد التأكد م  حعول جيب على  -ة

صاحبها على اذل م  الوزارة بتوزيإ املعنف واالحتفاظ بعورة منـه يف ملـف خـا     
 بذلك بعد مطابقته با صع. 

جيب على كع منشأة وموزعيها مراعاة عدم توزيـإ ةي معـنف لغـه احملـالت      -ب
شاط املتعل  باملعنف املوز ، وياتثنى مـ  ذلـك   املرخص هلا اعالميًا ملمارسة الن

 العحف واجملالت. 
جيب اعطاء كع حمع فاتورة مواـحًا عليهـا اسـم احملـع وعـدد الناـخ وتـاريخ         -ج

التاليم للمحع وقيمتها اإلفرادية واإلمجالية، كمـا تـدول كميـات الرليـإ يف بيـال      
 يوم  ةو ةسبوع  ةو  هري حاب احلال. 

زيإ مائولة ع  ةي تلف للمطبوعات ةو ايا  بعوها ةو ةي تغيه تعتس منشأة التو -د
 ملعامل املطبوعة املوزعة  سباب يا ئة ع  اهمال مناوبيها. 
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 الفعع الاادس عشر 
 املكتبات 

 :  11املادة 
  روط ممارسة النشر 

   للمكتبة ممارسة عرض وبيإ مجيـإ ة ـكال ةوعيـة املطبوعـات املكتوبـة وفـ        
  -اآلت  :

ةل تكول املواد املعرواة يف املكتبة مشياة مبا رة م  ةصحاب احلقـوي ةو عـ     -ة
 ري  يا ري  ةو موزع  معتمدي ، ومولب فواته مب  فيها كع مادة وعدد الناخ 

 منها. 
جيب على صـاحب املكتبـة ةو مـديرها االحتفـاظ ملـف فـواته الشـراء للمـواد          -ب

مادة خمالفة مل يتوفر لديـه فـاتورة  ـرائها يعتـس      املعرواة لديه، ويف حالة ابط ةي
 مائواًل عنها. 

ال     صحاب املكتبات  راء معروااتهم م  معـارض الكتـب الدوليـة الـيت      -ج
 تقام على ةرض اململكة، ما مل تك  ةازة ةصاًل م  الوزارة. 
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 الفعع الاابإ عشر 
 مكاتب الدراسات واالستشارات اإلعالمية 

 :  11املادة 
   روط ممارسة النشاط

الدراسات واالستشارات : يقعد بها واإ دراسات تقييمية بناء علـى استقعـاءات ةو   
استبايات وما يتناسب وممارسة ةي م  ا يشطة اإلعالمية املاموح ممارستها داخع 

 اململكة وذلك وف  اآلت  : 
 دي . ةل تكول االستشارة ةو الدراسة بناء على  لب م  املاتفي -ة

عــدم قبــول الــراء ةي احعــائيات ةو استقعــاءات اال بعــد اســتكمال الــراءات   -ب
 الووابط الواردة يف هذل الالئحة. 

يكول املكتب مائواًل ع  ةي معلومات ريـه صـحيحة تـرد يف الدراسـات الـيت       -ج
 جيريها ةو هالف ا يظمة والتعليمات العادرة يف اململكة. 

لتدوي  معلومات ع  مجيإ الدراسات واالستشارات ةل يكول لدى املكتب س ع  -د
اليت قام بإعدادها للماتفيدي ، وةل يب  الاـ ع اسـم االستشـارة واسـم املاـتفيد      
وارهة اليت ستقدم هلا الدراسة وتاريخ اعدادها وتاليمها وريه ذلـك مـ  معلومـات،    

اـ ة واحـدة   ويكول معدًا ال ال  مراقيب الوزارة عليه عند  لبـه و ـتفظ املكتـب بن   
 على ا قع م  الدراسة اليت قام بها. 
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على ارهة الت ارية ةو الراريبة يف الراء حبـوث ميداييـة الـراء حبوثهـا بواسـطة       -هـ
مكاتب الدراسات واالستشارات اإلعالمية ةو مكاتب العالقـات العامـة املرخعـة مـ      

فـ  الوـوابط   الوزارة مولب عقد م  ارهة الـيت ستاـتفيد مـ  املاـل امليـداي  و     
  -التالية :

يتم الراء البحوث امليدايية بواسطة مكاتب الدراسات واالستشارات اإلعالمية ةو  -1
 العالقات العامة. 

عدم ا تمال االستباية على ةسئلة تتعارض مإ الدي  والقيم والعادات الاـائدة يف   -9
 اململكة ةو معلومات   عية ةو ةسرية. 

ات التاـويقية علـى املديريـة العامـة للمطبوعـات      جيب عـرض منـاذج االسـتباي    -9
لرقابتها، مإ بيال اهلدف م  املال وعدد الناخ اليت ستطبإ م  االستباية واملنـا    

 اليت سي ري عليها املال وارهة املاتفيدة م  الدراسة. 
جيب الراء البحوث واالستقعاءات م  خالل االسـتبايات املكتوبـة، وال جيـوز     -2

 ة الكاسي  ةو التعوير بالفيديو. است دام ة ر 
جيب ةال يكول االستبيال ع  سلعة ةو خدمة ريه متوفرة يف اململكـة ةو ممنـو     -7

 اليويج هلا مثع الدخال والشيشة. 
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تكول الدراسـات امليداييـة للاـلإ واخلـدمات الت اريـة ةو العـناعية، والبحـوث         -و
العام، والبحوث امليداييـة االقتعـادية ةو   امليدايية للدراسات العلمية ةو لقياس الرةي 

 العحية، وااللتماعية وريهها م  البحوث اليت تواف  الوزارة على الرائها. 
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 الفعع الثام  عشر 
 العالقات العامة 

 : 19املادة 
  روط ممارسة النشاط 

دية ةو العالقات العامـة : كنشـاط اعالمـ  يقعـد بـه تقـديم خـدمات اداريـة ةو ار ـا         
تدريبية مااعدة ةو متثيع لل هات ةو املنشآت بهدف حتا  صورة املنشأة ةو ارهة 
ةمام ارمهور واإلسهام يف تكوي  صورة ذهنيـة عنهـا، وعلـى ممارسـ  هـذا النشـاط       

  -مراعاة ما يل  :
االلتزام بأصول ممارسـة هـذا النشـاط وعـدم خمالفـة ا يظمـة الـيت متثـع ا يشـطة           -ة

العناعية ةو اإلدارية ةو است دام ةي ةساليب تتعارض مإ مبـادئ الشـريعة    الت ارية ةو
 اإلسالمية ةو القيم ا خالقية. 

ابرام عقود مإ الراريب  يف االستفادة م  خدمات مكاتب ممارس  هـذا النشـاط،    -ب
على ةل تتوم  العقود االلتزامات على كال الطرف  ويو  اخلدمات ةو املااعدة اليت 

  هة املاتفيدة. ستقدم لل
عدم التعاول مإ مؤساات خارلية مماثلة هلا يف النشـاط اال بعـد احلعـول علـى      -ج

 موافقة خطية م  الوزارة على ذلك.  
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 الباب الثالث 
 ةحكام املطبوعات وتداوهلا 

 الفعع ا ول 
 املطبوعات ريه الدورية 

 : 19املادة 
ــة   ــة والثقافي ــة والعلمي ــات احلكومي ــات اره ــة  مطبوع ــات احلكومي ــحفية لل ه والع

ــة     ــة والثقافي ــة ا دبي ــة وا يدي ــات العلمي ــة وارمعي ــة والبحثي ــات التعليمي واملؤسا
 والعحفية اصدار مطبوعات ريه دورية وحت  مائوليتها وف  اآلت  : 

 ةل تكول املطبوعة يف ةال اختعا  ارهة املعدرة بها.  -ة
املطبوعـة مـ  خـالل ممارسـة الرقابـة      تعتس ارهة النا رة مائولة ع  حمتويـات   -ب

 الذاتية، ويف حال ورود مالحظات عليها تكول مائولة ع  مجعها مم  وزع  عليهم. 
يعتس مدير اإلدارة املعدرة للمطبوعة ةو املشرف عليها ماـئواًل عمـا يـرد فيهـا،      -ج

 ا  لايب مائولية كاتبها. 
عاتهـا لـدى مكتبـة امللـك فهـد      تلتزم ارهة النا رة بإيدا  كع مطبوعـة مـ  مطبو   -د

 الو نية. 
تقوم ارهة النا رة بتوزيإ مطبوعاتها بالسيد ةو ع   ريـ  مـوز  مـرخص لـه اذا      -هـ

 كاي  املطبوعة معدة للتداول. 
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   للمؤساات العحفية اصدار مطبوعات ريه دورية يف ةال اختعاصها، وال  -و
    هلا ممارسة يشاط النشر كنشاط احيايف. 

 تداول املطبوعات    : 12املادة 
جيب ةل يكول التـداول مـ  خـالل حمـع اعالمـ  ثابـ  العنـوال ووفـ  يشـا ه           -ة

 املرخص به. 
ال جيوز  ي   ص ةو مندوب بيإ وتوزيـإ مطبوعـات يف الطريـ  العـام ةو ةي      -ب

 حمع عام ولو كال ذلك بعفة عاراة ةو مؤقتة. 
 ماسية مطبوعات اهليئات الدبلو   : 17املادة 

هوــإ الكتيبــات والنشــرات وســائر املطبوعــات الــيت ترريــب اهليئــات الدبلوماســية 
والقنعليات ا لنبية واملنظمات الدولية املعتمدة لدى اململكة  رحها للتداول لكافـة  
القواعد العامة للرقابة والواردة يف النظام وهذل الالئحة، ويتع  حعـول هـذل ارهـات    

   املديرية العامة للمطبوعات ةو ةحد فروعها قبع توزيعها. على املوافقة املابقة م
 النشرات اليوجيية لل هات ا هلية ةو املنشآت الت ارية    :11املادة 

جيب على ارهات ا هلية ةو املنشآت الت اريـة الراريبـة يف  بـإ ةو تـداول يشـرات      
  -هدم معاحلها مراعاة ما يل  :

الت ارية على املوافقة املاـبقة مـ  املديريـة     حعول ارهة ا هلية ةو املنشأة -ة
 العامة للمطبوعات ةو ةحد فروعها على  بإ النشرة ةو املطوية. 
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 ةل تكول حمتويات النشرة ةو املطوية مقتعرة على ما خيدم ارهة املعدرة هلا.  -ب
 ةل ال تشتمع على مواوعات ةو اعاليات هص لهات ةخرى.  -ج
 يإ، وةل توز  يف يطاي ارهة املعدرة هلا. ةل ال تكول لغرض الب -د

 ةل ال يكول اهلدف اصدارها بشكع دوري.  -هـ
ويعتس صاحب ارهة ا هلية ةو املنشأة الت ارية ومديرها مائول  ع  ةي خمالفـات  

 هلذل القواعد. 
 اإليدا  النظام  للمطبوعات    :15املادة 

ةو اإليتاج ةو الطبإ داخع اململكة جيب على مجيإ ارهات اليت متارس ةيشطة النشر 
مراعاة عدم اصدار املادة اال بعد تاـ يلها لـدى مكتبـة امللـك فهـد الو نيـة وكتابـة        

 البيايات الوراقية على ريالف املطبوعة وف  تعليمات املكتبة. 
 الووابط املنظمة ملعارض الكتب    : 18املادة 

اليت م  قبع ارهات واملؤساات  معارض الكتب الدولية اليت تقام يف اململكة ةو -ة
احلكومية هوإ للتعليمات الاامية اخلاصة، وتكول تلك ارهات مائولة عنها، على 

 ةل يتم ا عار الوزارة مابقًا وتشارك يف تنظيمها واإل راف عليها. 
معارض الكتب اليت تقام م  قبع دور النشر والتوزيإ احملليـة هوـإ للوـوابط     -ب

  -التالية :
 



 

65 

 

 
 
 

يتم اليخيص بتلك املعارض م  قبع وزارة اإلعالم بعـد التناـي  مـإ ارهـات      -1
 احلكومية وا هلية ذات العالقة وتشرف الوزارة عليها. 

يقدم  لب اليخيص م  قبع عشرة يا ري  علـى ا قـع يتبنـول اقامـة املعـرض       -9
 شارك . للكتب مإ حتديد ارهة ا هلية اليت ستتو  مائولية التنظيم وتأم  امل

يومـًا مـإ    11يقدم  لب اليخيص قبع موعد اقامة املعرض مـدة ال تقـع عـ      -9
بيال مفعع ع  مكـال وتـاريخ ومـدة اقامـة املعـرض وعـدد النا ـري  املشـارك ،         

 وا يشطة اليت تراف  املعرض ال ولدت. 
تكول مدة املعرض حمددة وال تت اوز مخاة عشر يومًا و ك  ةل هعص منها  -2
 ام للنااء. ةي
تلتزم ارهة املنظمة للمعـرض بتـوفه مكـال ملـوظف  الـوزارة الـذي  سـيتابعول         -7

 ةعمال املعرض. 
 . %11يلتزم العارض بتقديم هفيض حقيق  على املعرواات بنابة ال تقع ع   -1
 ال جيوز عرض ةي مطبوعة ريه ةازة ةصاًل م  الوزارة.  -5
وعة خارج اململكة يف معـارض الكتـب الـيت     نإ عرض ةو بيإ املعاحف املطب -8

 تقام على ةرض اململكة اال اذا كاي  ةازة. 
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 نإ بيـإ العـحف واجملـالت ا لنبيـة حديثـة العـدور، وياـتثنى مـ  ذلـك           -2
العحف واجملالت العادرة سابقًا وةمعة يف ةلدات ةو معورة على اسطوايات ةو 

 ت وةليزت رقابيًا. ميكروفيلم ةو حنو ذلك م  ةوعية معلوما
تعتس ارهة املنظمة للمعرض مائولة ع  ةي خمالفات تقإ خالل فية املعـرض   -11

   ويطب  عليها ةحكام النظام وهذل الالئحة. 
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 الفعع الثاي  
 املطبوعات اخلارلية 

 :  12املادة 
 اوابط استهاد املؤلفات املكتوبة 

  -املواد املكتوبة وف  اآلت  : للنا ري  واملوزع  استهاد -1
استهاد املواد املكتوبة : يقعد به استهاد املؤلفات الفكرية املكتوبة مثع الكتب،  -ة

املواد التعليمية املااعدة ، اخلرائط ، اللوحات الزيتية والت ميلية ولوحـات اخلطـوط   
 . والبطاقات السيدية ، وريهها م  مواد مكتوبة مت يشرها خارج اململكة

ال جيوز استهاد كتب ومؤلفات مت يشرها يف اململكة وجيب تأمينها م  يا رها  -ب
 مبا رة ةو احلعول على خطاب م  صاحب احل  يامل للماتورد بذلك. 

ال جيوز استهاد املؤلفات املكتوبة م  اخلارج اال بعد احلعول على فال خط   -ج
 لكع مؤلف يراد استهادل. 

ئواًل ع  املواد اليت استوردها اذا ثب  ةيها ريه ةصلية، ويكول يعتس املاتورد ما -د
 عراة للعقوبات اليت تولبها ا يظمة. 

جيوز  راء ةي مؤلفات بكميات طارية م  معارض الكتـب الدوليـة الـيت تقـام      -هـ
 على ةرض اململكة ومولب فواته مبينة للكميات اليت مت  راؤها، ولك  ال جيوز 
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ل اال بعد احلعول على موافقة الوزارة على عراها للتداو
 كع مطبو  مت  راؤل اذا مل يك  ةازًا سابقًا. 

على ماتورد املطبوعات العمع على حتديث فاوحات الكتـب الـيت يرريـب يف     -9
 استهادها كع عام. 

اســتهاد وتوزيــإ العــحف واجملــالت جيــب ةل يكــول عــ   ريــ  املــوزع    -9
الوزارة مولب عقود معتمدة وف  ةحكـام النظـام وهـذل     املعتمدي  واملرخص هلم م 

 الالئحة. 
جيب ةل حتكم العالقة ب  املوز  للدوريات ا لنبية اليت توز  داخـع اململكـة    -2

وةصحاب هذل املطبوعات ةو معدريها يف اخلارج عقود معدقة م  ارهات الرمسية 
يإ بعد ةخذ موافقـة الـوزارة   يف البلد الذي يقيم فيه م   ثع الدورية م  حيث التوز

 على اعتمادل كموز  حمل  للدورية. 
 اوابط استهاد ارهات احلكومية والبحثية والثقافية للمطبوعات    :51املادة 

لل هات احلكوميـة واملؤساـات التعليميـة والبحثيـة وارمعيـات العلميـة وا يديـة        
ل اخوـاعها لإللـراءات   ا دبية واملؤساات العـحفية ا هليـة اسـتهاد مطبوعـات دو    

 الرقابية وف  اآلت  : 
ةل تكول املطبوعات املاتوردة لغرض االست دام اخلا  م  قبع ارهة املاتوردة  -ة

 وليس  ريراض التوزيإ العامة ةو التداول ةو اإلعارة. 
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ةل تقدم ارهة املاتوردة خطابًا م  مرلعها ا علـى   -ب
ــم   ــدخول متو ــذ ال ــات يف منف ــب املطبوع ــاء  ملكت ــتهاد وةمس ــدف االس ــًا به نًا بياي

 املطبوعات وعدد الناخ الواردة م  كع مطبوعة يف الشحنة. 
ةل ال تشتمع الشحنة على مؤلفات يا ـرها سـعودي، مـا مل تكـ  هنـاك موافقـة        -ج

 خطية م  النا ر بذلك. 
ةل تكول  بيعة وهعص هذل املطبوعات ام  يشاط وهعص ارهة املاتوردة  -د

 هلا. 
 اصطحاب الباحث  واملفكري  ملطبوعات   عية    :51دة املا

تاهياًل لإللراءات الرقابية على ما يعطحبه الباحثول واملفكرول م  مطبوعات هدم 
ةريرااهم البحثية ةو العلمية ويف حدود حيازتهم الش عية ةو اال ـياك بهـا لتعـلهم    

  -عس السيد تتبإ الووابط التالية :
 املطبوعات يف حدود احليازة الش عية بواقإ يا ة واحدة. ةل يكول اصطحاب  -ة

يف حالة اال ياك بدورية ع   ري  السيد، فعلى املشـيك املت عـص تقـديم     -ب
خطاب للمديرية العامة للمطبوعات ةو ةحد فروعها م  مرلعه يب  هععـه العلمـ    

 واملطبوعات اليت سيدل م  خالل السيد لتاهيع وصوهلا اليه. 
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 استهاد اخلرائط    : 59املادة 
ال ُيامل بدخول ةي مطبوعة خارلية اذا ا تمل  على خـرائط للمملكـة ريـه مطابقـة     
لل ار ة املعتمدة م  اهليئة العامة للماـاحة، ةو ا ـتمل  علـى خـرائط للمـدل ريـه       

   مطابقة لل رائط املعتمدة م  ةمايات وبلديات املدل. 
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  الفعع الثالث
 املاائع احملظور يشرها ةو تداوهلا 

 :  59املادة 
متشيًا مإ ما ورد يف املادة التاسعة م  النظام، ُيراعى عند اسـتهاد ةو الـازة يشـر ةو    

  -تداول ةي مطبوعة التزامها ما يل  :
ال جيوز يشر وياخ كع ما يتعارض مإ ةحكام الشريعة اإلسـالمية ، ةو النيـع مـ      -ة

 يظام احلكم تلميحًا ةو تعر ًا بالكلمة ةو العورة.  النظام العام ةو
ال جيوز يشر وياخ كع ما م   أيه تعريض سـالمة الدولـة ةو ةمنهـا الـداخل  ةو      -ب

اخلارل  لل طر، وا خبار العاكرية واالتعاالت الارية، ما مل تعرح بنشرها ارهات 
 امل تعة ذات العالقة. 

املعاهدات اليت تعقدها الدولـة قبـع اعاليهـا     ال جيوز يشر يعو  االتفاقيات ةو -ج
 رمسيًا. 

ال جيوز  بإ ةو يشر ةو توزيإ ةو تـداول ةي خار ـة للمملكـة ةو مطبوعـة تشـتمع       -د
على خرائط تظهر فيها حدود اململكة اال بعد مطابقتها مإ اخلرائط املعتمدة م  اهليئة 

 العامة للاياحة. 
ئط ةو مطبوعات تشتمع على خرائط للمدل اال ال جيوز  بإ ةو يشر ةو توزيإ خرا -هـ

 بعد مطابقتها مإ اخلرائط املعتمدة م  ةمايات وبلديات املدل. 
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ال جيوز يشر ما م   أيه اإلارار بالعملة الو نيـة، ةو يـؤدي ا  اإلاـرار باـمعة      -و
 . اململكة االقتعادية، ةو بلبلة ا فكار ع  سوي املال ةو الواإ االقتعادي للمملكة

ال جيوز يشر وقائإ التحقيقات ةو احملاكمات املتعلقة با حوال الش عية وريهها  -ز
 اال بعد احلعول على اذل م  ارهة امل تعة. 

ال جيوز يشر ا خبار ةو العور اليت تتعع بأسرار احلياة اخلاصـة لشفـراد، اال اذا    -ح
ة عامة، ويكول اليخيص كال النشر تنفيذًا حلكم قوائ  ةو قرار اداري تقتويه معلح

 م  ارهة امل تعة ذات العالقة. 
ال جيوز يشر كع ما م   أيه التحريض على ارتكاب اررائم ةو اثارة النعـرات ةو   -ط

 البغواء ةو ا اعة الفاحشة ةو بث روح الشقاي ب  ةفراد اجملتمإ. 
 ال جيوز يشر اعاليات تتوم  مواد م   أيها توليع املاتهلك.  -ى
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 الفعع الرابإ 
 ةحكام متعلقة بنشر اإلعاليات 

 :  52املادة 
  حمظورات موام  اإلعالل

مومول اإلعالل : يقعد به مومول الدعاية م  كلمـات ةو صـور ةو تعـابه تنشـرها     
وسائع اإلعالل مقابع حلااب ا   ا  الطبيعي  ةو االعتبـاري  بهـدف اليويـج    

  -وذلك وف  الووابط التالية : للالإ ةو اخلدمات اليت ينت ويها
عدم مااس اإلعالل بروابط العالقات لشسرة والتقاليد يف احيام الكبه ةو التعرض  -ة

 للعالقات املشروعة بطريقة حترج الكبار ةمام ةبنائهم ةو تثه تااؤالتهم. 
عدم عرض ارر ة ةو ةسـاليب التحايـع كطريقـة للدعايـة تغـري محاكاتهـا ةو        -ب

 ب بها ةو التاامل بشأل مرتكبيها. اإلع ا
 عدم است دام عبارات يابية ةو مبتذلة كامة متيز اإلعالل.  -ج
عدم يشر اإلعاليات املومنة صورًا ةو ةمساء ملاتهلك  ةو فائزي  جبـوائز ماليـة    -د

ةو عينية ما مل يك  لدى ارهة املعلنة موافقـة خطيـة معـدقة مـ  ةصـحاب العـور       
 ائهم كمادة يف اإلعالل الت اري. باستغالل صورهم وةمس
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عدم يشـر اإلعاليـات املتعلقـة بايتقـال حقـوي االمتيـاز للعالمـات الت اريـة ةو          -هـ
ا مساء الت ارية، وكذا اإلعالل ع  تعـفية الشـركات ةو املؤساـات ةو االيفعـال ةو     

 اإلفالس الت اري اال موافقة خطية م  وزير الت ارة على ذلك. 
ر اإلعاليات ع  مشاريإ البيإ ةو االكتتاب يف مشاريإ ال حتمع ترخيعـًا  عدم يش -و

 ةو موافقة م  ارهة احلكومية امل تعة على مومول اإلعالل. 
عدم يشر اإلعاليات ع  ةي ماتحور  يب ةو بـرامج عالليـة توفرهـا املؤساـات      -ز

 العاللية، اال موافقة وزارة العحة على مومول اإلعالل. 
اعاليـات عـ  الدراسـة يف اخلـارج وبراةهـا اال موافقـة وزارة التعلـيم         عدم يشر -ح

 العال  على مومول اإلعالل. 
است دام اللغة العربية الاليمة لإلعالل، على ةل ال تت اوز مااحة ةي لغـة ةخـرى    -ط

 تكتب يف اإلعالل ةو امللع  ذات املااحة امل ععة للكتابة باللغة العربية. 
 ابط يشر اعاليات الطري او   : 57املادة 

وسائع اعاليات الطري : ه  مجيإ وسائع عرض اإلعالل يف الطـري مثـع لوحـات     -ة
اإلعالل املكتوبة ةو  ا ات العرض التليفزيويية بالطري ةو مراكز الت معات الت ارية 
ةو  ا ات العرض لإلعاليات املكتوبة وريهها م  وسائع عرض اعاليات الطري. ومإ 

 ورد يف املادة الاابقة هوإ اعاليات الطري للووابط التالية : مراعاة ما 
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 عدم اإلعالل ع  القنوات الفوائية وبراةها ةو وكالء اال ياك بها.  -1
 عدم اليويج لسامج الاياحة والتاوي اخلارلية.  -9
 عدم اإلعالل ع  ا فالم ةو ة ر ة ا رياي .  -9
 عالل. عدم است دام صور النااء يف اإل -2

هوإ وكالة اإلعالل واملعل  للمااءلة عند خمالفة هذل الووابط ويطب  حبقهـم   -ب
 النظام وهذل الالئحة. 

 :  51املادة 
على املؤساات العـحفية ويا ـري العـحف احملليـة مراعـاة عـدم  غيـال اإلعـالل         
الت اري على حمتويات العحيفة حبيث ال تزيد املااحة امل ععة لإلعـالل علـى   

  -ع  املااحة الكلية مإ مراعاة الووابط التالية : %21 يابة
م  املااحة  %71ةال تزيد مااحة اإلعالل على العفحت  ا و  وا خهة على  -1

 الكلية لكع منهما. 
لكع صـحيفة احلـ  يف اصـدار ملحـ  اعاليـ  ةسـبوع ، علـى ةال تزيـد ياـبة           -9

  م  مااحته الكلية. %81اإلعاليات يف امللح  على 
اإل ارة ا  ا خبار والتحقيقات اليوجييـة للاـلإ واخلـدمات الـيت تنشـر علـى        -9

  كع اخباري ةو حتقيقات يف العحف على ةل ذلك مادة اعاليية. 
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 اصدار ا دلة الت ارية    :55املادة 
   ملؤساات الدعاية واإلعالل اصدار ةدلـة طاريـة للاـلإ ةو اخلـدمات وفـ  مـا       

  -يل :
يزيد ما تعدرل املؤساة على دليل  طاري  يف الانة الواحـدة، وةل تكـول   ةال  -ة

 موام  كع منهما ع  الالإ واخلدمات. 
على كع منشأة دعاية واعالل ترريب يف اصدار دليع طـاري للاـلإ واخلـدمات     -ب

 عدم الشرو  يف اصدارل اال بعد احلعول على موافقة خطية مابقة م  الوزارة. 
دى مندوب  املنشأة املكلف  بتاـوي  اال ـياك يف الـدليع خطـاب     ةل يكول ل -ج

تعريف  م  املنشأة لكع مندوب مواو  عليه صورته الش عية ويكول هذا التعريـف  
 معدقًا م  الغرفة الت ارية. 

مراعاة املـدة الزمنيـة احملـددة مـ  الـوزارة إلصـدار الـدليع ويف حـال الرريبـة يف           -د
 زارة على التمديد. متديدها فتؤخذ موافقة الو

 عرض الدليع على الوزارة بشكله النهائ  قبع الطبإ للحعول على اذل بطبعه.  -هـ
تكول املنشأة مائولة ع  ةي مطالبات مالية م  املعلن  ياطة ع  تأخه اصـدار   -و

الدليع ةو  خطاء وردت يف اإلعاليات املنشورة ةو ريه ذلك م  امل الفـات للشـروط   
 . املتف  عليها

 ةال يأخذ اصدار ا دلة  ابإ ةو صفة الدورية.  -ز
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ةال تشتمع ا دلة على ةيظمة كاملة اال موافقـة وزارة املاليـة واالقتعـاد الـو ين،      -ح
 وةال تشتمع على لوائل تنفيذية لشيظمة اال موافقة ارهة املعدرة لتلك اللوائل. 

مـ  الـدليع بعـد ةخـذ موافقـة          ملكتب الدعاية واإلعالل اصدار  بعة ثاييـة  -ط
الوزارة على ذلك، على ةل تعدر الطبعة الثايية خالل املدة اليت حتددها الـوزارة مـ    
اصدار الطبعـة ا و  ودول الـراء تعـديالت علـى حمتويـات الطبعـة ا و  اال بعـد        

 موافقة الوزارة. 
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 الباب الرابإ 
  ئول العحافة 

 الفعع ا ول 
 :  58املادة 

 ةهداف العحافة احمللية 
العحف احمللية : تشمع مجيإ العحف واجملالت اليت تعـدر داخـع اململكـة مـ      
قبع املؤساـات العـحفية ةو ارهـات احلكوميـة ةو العلميـة ةو الثقافيـة ةو ارهـات        

  -ا هلية ةو ا فراد حابما ورد يف النظام وهذل الالئحة ويكول م  ةهدافها :
دي  احلنيف ومكارم ا خالي واإلر اد والتوعية لكـع مـا فيـه اخلـه     الدعوة ا  ال -ة

 والتقدم والعالح ويشر الثقافة واملعرفة ومعارة ا مور بت رد. 
يشر املواد اإلخبارية والتحليالت واملواد العلمية والثقافية والدينيـة واالقتعـادية    -ب

 وريهها. 
 يف النظام وهذل الالئحة. االمتنا  ع  يشر احملظورات املنعو  عليها  -ج

 مائولية التحرير    : 52املادة 
ال جيوز اصدار العحيفة ةو اجمللة وعراها للتداول اذا مل يذكر فيها اسم صاحب  -ة

اليخيص ورئيس التحرير املعتمد ومكال العدور ومث  النا ة وقيمة اال ياك ورقم 
 العدد وتارخيه. 
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وم مقامه يف حالة رييابـه يف العـحف واجملـالت    يعتس رئيس التحرير ةو م  يق -ب
 العادرة ع  املؤساات العحفية مائواًل عما ينشر فيها. 

حكوميـة ،   –يعتس املشرف على حترير املطبوعـة ومـدير ارهـة الـيت تعـدرها       -ج
 مائواًل عما ينشر فيها مولب ةحكام النظام وهذل الالئحة.  –ةهلية ، ةفراد 

 ئواًل عما يرد فيه ا  لايب املائول  املشار اليهم ةعالل. يعتس كاتب النص ما -د
على رئيس التحرير ةو مـ  يقـوم مقامـه االمتنـا  عـ  يشـر ةي مـادة ةو اعـالل          -هـ

 ينطوي على ما هو حمظور مولب ةحكام النظام وهذل الالئحة والتعليمات النافذة. 
 حتديد اال ياك وسعر البيإ    : 81املادة 

اليت تعدر العحف واجملالت احمللية التناـي  مـإ الـوزارة لتحديـد     على ارهات 
سعر النا ة الواحدة ةو قيمة اال ياك الانوي، وال جيوز رفإ النا ة ةو اال ياك اال 

 بعد ةخذ موافقة الوزارة املابقة على ذلك. 
 سحب اليخيص والغاؤل    : 81املادة 

العـحيفة خـالل مـدة ال تزيـد علـى       يعتس ترخيص اإلصـدار الرييـًا اذا مل تعـدر    -ة
 سنت  م  تاريخ اإلبالغ باليخيص، ما مل يتم التناي  بشأل ذلك مإ الوزارة. 

يعتس ترخيص اإلصدار الرييًا اذا توقف  العـحيفة ةو اجمللـة عـ  العـدور مـدة       -ب
 متعلة تزيد على سنة، ما مل يتم التناي  بشأل ذلك مإ الوزارة. 
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ومية العلمية والبحثية وا يدية ا دبية والثقافية وا فـراد ا ـعار   على ارهات احلك -ج
 الوزارة عند توقفها ع  اصدار مطبوعاتها سواء كال التوقف مؤقتًا ةو دائمًا. 
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 الفعع الثاي  
 اصدار العحف واجملالت خارج يطاي املؤساات 

 االلتزام باليخيص والت عص    : 89املادة 
جيوز اصدار صحيفة ةو ةلة خارج يطاي املؤساات العحفية سـواء مـ  قبـع    ال  -ة

ارهـات ا هليــة ةو ا فــراد اال بعــد احلعــول علـى موافقــة الــوزارة علــى ذلــك وفــ    
 اإللراءات النظامية. 

ال جيوز للعحف واجملالت اليت تعدر خارج يطاي املؤساات العحفية سـواء   -ب
ا هلية ةو ا فراد تناول مواـوعات خـارج يطـاي    كاي  م  قبع ارهات احلكومية ةو 

 الغرض الذي صدرت م  ةلله. 
 هوإ العحف واجملالت للووابط واحملظورات الواردة يف النظام وهذل الالئحة.  -ج

اوابط اصدار العحف واجملالت م  قبع ارهات احلكومية والعلمية    : 89املادة 
 والثقافية 

ات العامـة التعليميـة اصـدار العـحف واجملـالت      جيوز لل هات احلكومية واملؤسا
  -العلمية بعد ا عار الوزارة وف  اآلت  :

تشعر ارهة صاحبة الطلب خطيًا الوزارة برريبتها يف اصدار صحيفة ةو ةلة علميـة   -ة
ويتوم  اإل عار معلومات ع  ةهداف ويو  واسم الدوريـة وموعـد صـدورها الـدوري     

 نوال املراسلة. واسم رئيس التحرير املائول وع
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بيال  ريقة توزيإ الدوريـة مقابـع مـادي ةو ةـاي  ، وقيمـة الناـ ة للبيـإ ةو         -ب
 اال ياك. 

االلتزام باإليدا  لدى مكتبة امللك فهد الو نية وكتابة بطاقة الفهرسة على كع عدد  -ج
 وف  تعليمات املكتبة. 

بـاإلعالم الـداخل  بعشـر ياـخ      تلتزم ارهة النا رة بتزويد ادارة العحافة احملليـة  -د
 ةايية م  كع اصدار يوم صدورل. 

 اوابط اصدار العحف م  قبع ارهات ا هلية ةو ا فراد    : 82املادة 
لشفراد ةو ارهات ا هلية التقدم بطلب للوزارة إلصدار العحف وف  النظـام وهـذل    -ة

 الالئحة. 
للـوزارة مواـحًا فيـه اسـم     على  الب اليخيص إلصـدار صـحيفة تقـديم  لبـه      -ب

العحيفة وهععها واهلدف مـ  اصـدارها وارهـة الـيت ستعـدرها وموعـد ومكـال        
اإلصدار ورئيس وهيئة التحرير واملطبعة اليت ستطبإ فيها ورةمساهلا وريـه ذلـك مـ     

 املعلومات اليت تطلبها الوزارة . 
 تؤخذ موافقة الوزارة املابقة على تعي  رئيس التحرير.  -ج
م  املااحة الكلية للعحيفة وذلك وف   %21ةال تت اوز مااحة اإلعالل الت اري  -د

 الووابط املطبقة على صحافة املؤساات. 
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يكول كع م  صاحب اليخـيص ورئـيس التحريـر ماـئواًل عمـا يـرد فيهـا مـ           -هـ
 مواوعات. 

على ةصحاب العحف واجملالت ا هلية اعداد س الت حاابية منتظمـة حاـب    -و
صول الت ارية وةل خيتاروا حماسبًا قايوييًا لإل راف علـى هـذل الاـ الت واـبط     ا 

 امليزايية الانوية. 
   للـوزارة اال ـال  علـى البيايـات املاليـة للمطبوعـة وحاـاباتها وميزاييتهـا          -ك

 وماتنداتها. 
 على النا ر تزويد ادارة العحافة احمللية باإلعالم الداخل  بعشر ياخ ةايية مـ   -ل

 كع اصدار يوم العدور. 
اوابط اصدار اجملالت العلمية واملهنية م  قبـع اإلفـراد ةو ارهـات       : 87املادة 

 ا هلية 
لشفراد وارهات ا هلية اصدار اجملالت بعد احلعول على موافقة الوزارة وذلك وف  

  -الووابط التالية :
 ةل يكول  ابإ اجمللة علميًا ةو مهنيًا مت ععًا.  -ة

ةل يقدم  الب اليخيص فردًا ةو لهة ةهلية للوزارة  لبًا مبينًا فيـه اسـم اجمللـة     -ب
ورئيس حتريرها وهععها واهلـدف مـ  اصـدارها وارهـة الـيت ستعـدرها وموعـد        

 ومكال اإلصدار ورةمساهلا وريه ذلك م  معلومات ةو بيايات تطلبها الوزارة. 
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 يف النظام وهذل الالئحة.  يطب  حب  اجمللة مجيإ الووابط الواردة -ج
تزويد ادارة العحافة احمللية باإلعالم الـداخل  بعشـر ياـخ لكـع اصـدار يف يـوم        -د

 صدورل. 
 ترخيص اإلصدار    : 81املادة 

تعتس املوافقة على اصدار العحيفة ةو اجمللة ترخيعًا خاصًا مل  صدر له، وال تنتقع 
وذلك فيما خيص العحف اليت تعـدر مـ     ملكيته للغه اال موافقة الوزير املابقة،

 قبع ارهات ا هلية وا فراد خارج يطاي املؤساات العحفية. 
 اوابط  باعة صحف ةلنبية داخع اململكة    : 85املادة 

العحف ا لنبية : يقعد بها العحف واجملـالت الـيت يعـدرها ةفـراد ةو مؤساـات      
، ومرخص هلا بالعدور يف بلدايها اعالمية ةو مجعيات علمية ةو ريهها خارج اململكة

وجيــوز الاــماح بطباعتهــا داخــع اململكــة بعــد موافقــة رئــيس ةلــس الــوزراء وفــ  
  -اإللراءات اآلتية :

 –صاحب العحيفة ا لنبية ةو النا ر هلا الراريـب بطباعتهـا يف اململكـة     –يقدم  -ة
واسـم املطبعـة     لبًا للوزارة يوال فيه ةسباب الرريبة يف  بإ صـحيفته يف اململكـة،  

 اليت سيتم التعامع معها ، وعدد الناخ اليت ستطبإ لكع عدد. 
ال يلغ  الاماح بطباعة العحيفة حمليًا العفة الدولية عنها ، وهوإ إللـراءات   -ب

 الرقابة كعحيفة ةلنبية قبع توزيعها. 
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يكول للعحيفة مكتـب صـحف  معتمـد يف اململكـة وفـ  ةحكـام النظـام وهـذل          -ج
 ة. الالئح

  ظر على العحيفة تبين ةي مواقف معادية لدول صديقة للمملكة.  -د
   للوزارة ايقاف اذل الطبإ للعحيفة اذا رةت تغهًا يف سياساتها.  -هـ
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 الفعع الثالث 
 ةحكام الرد والتعحيل 

 :  88املادة 
 اوابط ح  الرد 

نـة ملـزم بالنشـر، فـإل حـ  الـرد       فيما عدا ما يعدر به حكم قوائ  ةو قرار مـ  الل  
والتعحيل مكفول لكع صاحب  أل سواء كال   عًا  بيعيًا ةو اعتباريًا وذلك بنـاء  
على  لب منه ةو م   ثله  رعًا ةو يظامًا ةو م  ورثته، اذا توم  النشـر مـا يتعلـ     

  -بهؤالء ا   ا  ذاتهم وذلك كما يل  :
ارة ةو يقعـد بـه  ـ ص عـادي ةو     كع ما ينشر يف احدى العـحف وتـرد فيـه ا ـ     -ة

اعتباري، يكول هلذا لشـ ص ةو ارهـة حـ  الـرد ةو التعـحيل اذا كـال لـه معـلحة         
 مشروعة مادية ةو معنوية ةو اتقاء الورر يدفعه للرد. 

جيب على رئـيس التحريـر ةو مـ  يقـوم مقامـه يشـر التعـحيل ةو الـرد بـذات           -ب
 وبشكع يف  بالغرض. احلروف وبنفس اللغة ويفس العفحة وبدول مقابع 

يشيط ةل يعع الرد ةو التعحيل خالل ثالثة ة هر على ا كثـر مـ  تـاريخ يشـر      -ج
 املواو  املراد تعحيحه ةو الرد عليه. 
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يعتس الرد ةو التعحيل حقًا عامًا لشفراد ةو ارهات العامة ةو ا هلية ةو ارماعات  -د
، ويكول الرد مـ  املاـئول ا ول ةو مـ     املهنية ةو ذات املعاحل املشروعة  ي منهم

 يقوم مقامه ةو ةحد ةفراد ارماعة معسًا عنها. 
على رئيس التحرير ةو م  يقوم مقامه يشر التعحيل ةو الرد خالل سبعة ةيام م   -هـ

تاريخ استالمه اذا كاي  العحيفة يومية ةو يف ةول عدد يعدر منها بعد االستالم اذا 
 كاي  ريه ذلك. 

 :  82ة املاد
 التظلم لعدم النشر 

لعاحب الشـأل الـتظلم للـوزارة اذا رفـض رئـيس التحريـر ةو مـ  يقـوم مقامـه يشـر           
 التعحيل ةو الرد  ي سبب م  ا سباب. 
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 الباب اخلامس 
 ايشاء ارمعيات اإلعالمية 

 اوابط ايشاء ارمعيات 
 :  21املادة 

 اليخيص لل معيات وةهدافها 
يشطة اإلعالمية الواردة يف املادة الثايية م  النظـام وبقـرار مـ  الـوزير      صحاب ا  -ة

 ايشاء مجعيات متثع ةيشطتهم اإلعالمية. 
 حتديد ةهداف تلك ارمعيات وف  ما يل  :  -ب
 تنظيم وتنشيط وتطوير النشاط اإلعالم  الذي متثله.  -1
 ترسيخ االلتزام بتقاليد املهنة وآدابها ومبادئها.  -9
 عارة املشاكع اليت تواله مناوب  ارمعية. م -9
 تطوير وتنظيم ا داء املهين ملناوب  ارمعية.  -2
حتقي  التواصع بـ  ةصـحاب املهنـة وتياـه التعـاول والتناـي  مـإ ارهـات          -7

 املماثلة داخع وخارج اململكة. 
 : ترخيص ايشاء ارمعيات  21املادة 

  -عية متثع يشا هم اتبا  ما يل  :ملمارس  النشاط الراريب  يف ايشاء مج
 اإللراءات ا ولية :  -1
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( ة ــ ا  علــى ا قــع 11يكـونل ةصــحاب النشــاط رنــة تأسياــية مؤلفــة مــ  )  -ة
 ارسول ذات النشـاط و ـددول مـ   ثلـهم لتقـديم الطلـب واسـتكمال الـراءات         

 اليخيص. 
لنشـاط املطلـوب ايشـاء    يقدم ممثع الل نة التأسياية  لبًا موقعًا مـ  ةصـحاب ا   -ب

 مجعية له، على ةل  ثلوا ريالبية منا   اململكة يف الل نة التأسياية. 
يشتمع الطلب على عرض مفعع ملسرات وةهداف ومقر ارمعية، وبيـال كيفيـة    -ج

 تغطية ارمعية لنفقاتها وةيشطتها. 
نة التأسياية عند موافقة الوزارة املبدئية على ايشاء ارمعية، على م   ثع الل  -9

  -استكمال اإللراءات املتممة لليخيص النهائ  وف  ما يل  :
تعمع الل نة التأسياية علـى اعـداد مشـرو  الالئحـة الداخليـة لل معيـة )ةهـداف         -ة

ارمعية، وااليتاـاب اليهـا، التماعـات ارمعيـة العموميـة، اختعاصـاتها، تشـكيع        
ومدة العووية والرئاسة، مواد ارمعية  ةلس اإلدارة واختعاصاته، ومواعيد التماعاته

وميزاييتها( والتزام منتايب النشـاط مـا تت ـذل ارمعيـة مـ  قـرارات، وريههـا مـ          
 القواعد املنظمة لعمع ارمعية. 

تبدي الوزارة مالحظاتها على مشرو  الالئحة الداخلية، وتقـوم الل نـة التأسياـية     -ب
 بأخذها بع  االعتبار. 
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نة التأسياية ةصـحاب النشـاط الاـعودي  لتقـديم  لبـات االيتاـاب       تدعو الل  -ج
 لل معية وف  استمارة تواف  عليها الوزارة وحتدد مدة لتقديم الطلبات. 

يرفإ ممثع الل نة التأسياـية قائمـة مفعـلة بأمسـاء ةصـحاب الطلبـات للموافقـة         -د
 عليهم. 

ء الذي  قدموا  لبات االيتاـاب  بعد موافقة الوزارة تدعو الل نة التأسياية ا عوا -هـ
 لل معية لعقد التما  إلقرار الالئحة الداخلية لل معية واختيار ةول ةلس ادارة هلا. 

يرفإ رئيس ةلس اإلدارة ا  الوزارة الالئحة الداخلية بعد اقرارهـا مـ  ارمعيـة     -و
. وتعتس هذل العمومية خالل مدة ال تزيد على سنة م  تاريخ املوافقة املبدئية للوزارة

 املوافقة الريية بعد ايتهاء املدة، ما مل يك  ذلك بعلم وتناي  مإ الوزارة. 
 يكول لل معية حماسب قايوي  ينظم حااباتها وف  ا صول احملاسبية.  -ز

يعدر قرار م  الوزير باليخيص لل معية واملوافقة علـى الالئحـة الداخليـة بعـد      -9
 اقرارها م  ارمعية العمومية. 

تنته  ةعمال الل نة التأسياية بعقد ةول مجعية عمومية واختيار ةعوـاء ةلـس    -2
 اإلدارة وتقديم الل نة تقريرًا مفعاًل عما قام  به ا  ارمعية العمومية. 

 رقابة الوزارة على ارمعيات    : 29املادة 
ــدمات     -1 ــطة واخل ــة ا يش ــا يف ممارس ــة وحريته ــيتها االعتباري ــات   ع لل معي

 تنظيمات اليت هدم قطا  يشا ها ما دام  هذل املمارسات ام  ا يظمة النافذة وال
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وةحكام النظام وهذل الالئحة وف  ةحكام الالئحة املنظمة لعملها وال تؤثر علـى ةعمـال   
 وةيشطة مجعيات مهنية ةخرى. 

  -للوزارة اإل راف على ةعمال وةيشطة ارمعيات وف  اآلت  : -9
 يف التماعات ارمعية العامة ممثع ينوب عنها.  تشارك الوزارة -ة

للوزارة االعياض على التوصيات ةو املداوالت اليت تتم يف التماعات ارمعية  -ب
 العمومية يف حال ولود خمالفات يظامية ةو للمقتويات الاياسية اإلعالمية. 

ةو ةيشطة ها ب الوزارة ةم  عام ارمعية إلبالريه بأي مواوعات ةو مالحظات  -ج
 تهم القطا  الذي متارسه ارمعية، وعليه ابالغ ذلك ملناوبيها واهاذ الالزم بشأيها. 

يف حالة ولود خمالفة م  قبع ةلس اإلدارة ةو رئيس النظام ةو الئحته التنفيذيـة   -د
ةو الالئحة الداخلية لل معية ةو ةي يظام ةو تعليمات حكوميـة، فيحـ  للـوزارة لفـ      

 ارة ةو رئياه لتعحيل الواإ. يظر ةلس اإلد
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 الباب الاادس 
 ا حكام املتعلقة بوبط امل الفات وعراها على الل نة 

 :  29املادة 
 ةحكام ابط امل الفات 

يقوم موظفو املديرية العامـة للمطبوعـات وفروعهـا املكلفـول رمسيـًا متابعـة تنفيـذ        
  -ةحكام النظام وهذل الالئحة ما يل  :

مل الفات وح ز املواد امل الفة مولب حموـر اـبط معـد وفـ  ا صـول      ابط ا -ة
يتوم  اسم احملع امل الف، والش ص الذي ارتكب امل الفة ووق  ابط امل الفـة  
وتارخيها ويو  وعدد املواد احمل وزة واستدعاء صـاحب احملـع ةو املـدير املاـئول     

 للحوور ا  اإلدارة امل تعة. 
اإلعالمية وممارساتها اليت ال تتف  مـإ ةحكـام النظـام    ابط خمالفات النشا ات  -ب

وهذل الالئحة مثع عدم ولود ترخيص ساري املفعول ةو عدم ولود صاحب احملع ةو 
املدير املعتمد ثالث مرات يف احملع خالل )ثالثة ة هر( ةو عدم ابراز اليخـيص ةو  

ةو التعليمـات ةو  عدم تقيد احملع با وقات امل ععـة بفتحـه، ةو االلتـزام بالشـروط     
 ريه ذلك م  امل الفات. 

تقـوم اإلدارة امل تعـة بـاال ال  علـى احملوـر وعلـى املـواد احملـرزة الـيت مت           -ج
 ح زها م  قبع املراقب وتوإ تقريرًا حملتوياتها وامل الفات اليت وردت فيها. 
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  عند حوور صاحب احملع ةو املدير ةو املفوض الشرع  تؤخذ افادته اخلطية مـ  -د
قبع موظف  اإلدارة ع  امل الفات املبينـة يف حموـر الوـبط ويقـوم بـالتوقيإ علـى       

 حمور التحقي . 
تؤخذ ةقوال الشهود ةو م  هلم عالقة بامل الفة، ال ولدوا، ةو يتطلـب التحقيـ     -هـ

 ةخذ ةقواهلم. 
على فرو  املطبوعات اليت سـ ل  لـديها خمالفـات، اكمـال اإللـراءات الاـاب         -و

 رفعها ملدير عام املطبوعات خالل مدة ةقعاها  هر م  تاريخ ابط امل الفة. ذكرها و
عند عدم حوور صاحب احملع ةو م  ينوب عنه لإلدارة خـالل ثالثـة ةيـام عمـع      -ز

م  وقو  امل الفة، يوله له اسـتدعاء ثـال للمثـول لـدى اإلدارة املعنيـة ويوقـإ مـ         
غل  احملع حلـ  حوـور صـاحب    ياتلمه على صورة منه، ويف حال عدم طاوبه، ي

 احملع ةو م   ثله  رعًا ةو استكمال الراءات التحقي . 
 اوابط عمع الل نة    : 22املادة 

تنظر رنة امل الفات يف مجيإ خمالفات ةحكام النظام وهذل الالئحة وحتدد العقوبات 
لفـات  ( م  النظام ما يتناسب وح ـم امل الفـة وعـدد امل ا   98وف  ما ورد باملادة )

 اليت سب  ةل س ل  لدى الل نة حب  ارهة امل الفة وذلك وف  اآلت  : 
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يعرض ملف امل الفات على الل نـة مـ  قبـع مـدير عـام املطبوعـات، ةو ارهـة         -ة
امل تعة مإ املاتندات لتدقيقها. وهلا استدعاء م  ترى ارورة االستما   قواله قبع 

 الب  يف امل الفة وتقرير العقوبة. 
لل نة اعادة كامع ملـف املعاملـة لطلـب معلومـات ااـافية ةو اسـتكمال بعـض         -ب

 اإلفادات اليت ترى ارورة استكماهلا. 
توإ الل نة قراراتها با ريلبية وترفإ م  رئيس الل نة للوزير ، وال تعـبل قراراتهـا    -ج

 يافذة اال بعد معادقة الوزير عليها. 
ت ةو ارهة امل تعة بـالقرارات املعـدي عليهـا    تبلم الل نة املديرية العامة للمطبوعا

 إلبالغ اإلدارات املعنية إليفاذ العقوبات املقررة. 
 اوابط ايفاذ العقوبات    : 27املادة 

   مل  صدر حبقه عقوبة م  الل نـة الـتظلم ةمـام ديـوال املظـامل مـ  القـرار         -1
 العادر حبقه خالل ست  يومًا م  تاريخ ابالريه بالقرار. 

 يراعى عند ايفاذ العقوبات ما يل  :  -9
تقوم اإلدارة اليت قام  بوبط امل الفات بـإبالغ صـاحب امل الفـة بقـرار العقوبـة       -ة

باستدعائه ا  اإلدارة وتبليغه خطيًا ةو مولب خطاب رمس  يـب  فيـه رقـم القـرار     
 و م  العادر حبقه وتاريخ وما تومنه القرار م  عقوبات، ويالم له ةو م   ثله ة
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يتوالد يف املنشأة بعد التوقيإ على صورة اخلطـاب مـإ بيـال تـاريخ التبليـم واسـم       
 املبلم وتوقيعه. 

يف حال ابالغ صاحب امل الفة بالقرار بالسيد الرمس  فيعتس ابالريه قد مت بعـد   -ب
 ةسبوع  م  تاريخ ايدا  اخلطاب بالسيد املا ع ةو الرمس . 

امل الفـة لتاـديد الغرامـة الـواردة يف القـرار تقـوم اإلدارة       يف حالة مبادرة صاحب  -ج
 باستكمال العقوبات ا خرى مثع اإلريالي املؤق  ةو ريه ذلك. 

يف حال صدور قرار عقوبة يتوم   طب اليخيص فيتم اريـالي احملـع وسـحب     -د
اليخيص م  صاحبه بعد ايقواء املهلة املعطاة له للـتظلم لـدى ديـوال املظـامل ومل     

دم به ، وللوزارة اعطاء صاحب احملع فية للتعفية ال تزيد على ست  يومًا مـإ  يتق
متابعة يشاط احملع خالل فية التعفية ويف حال تكرار امل الفة خالل املهلة ةو عـدم  

 اجنازل التعفية يغل  احملع وال يعطى صاحبه ةي مهلة. 
القـرار وعليـه تقـديم    يف حال رريبة م  صدر حبقه قرار م  الل نـة، الـتظلم مـ      -هـ

خطاب رمس  بذلك لإلدارة املعنية ، علـى ةل يقـدم تظلمـه للـديوال مبا ـرة خـالل       
 ست  يومًا م  تاريخ ابالريه مومول القرار. 
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بعد مرور ست  يومًا على ابالغ امل ـالف بـالقرار ومل ياـدد الغرامـة ومل يتقـدم       -و
ريـالي حملـه حلـ  التاـديد ويعتـس هـذا       بالتظلم املشار له يف الفقرة الاابقة، يتم ا

 اإلريالي ام  عقوبة اإلريالي الواردة يف القرار. 
جيب تاديد الغرامة املالية ا  صـندوي الـوزارة مولـب ايعـال رمسـ  ياـلم        -ز

لإلدارة املعنية بإيفاذ العقوبة ةو مولب  يك معدي باسم مدير عام الشـئول املاليـة   
 ة بإيفاذ العقوبة. بالوزارة ويالم لإلدارة املعني

تقوم اإلدارة املعنية برفإ الشيك ةو سند الدفإ النقدي ا  مـدير عـام املطبوعـات     -ح
إلبالغ الل نة بتحعيع الغرامة وايفاذ العقوبات ا خـرى و فـظ صـورة مـ  ذلـك يف      

 ملف املنشأة. 
 الوبط القوائ     : 21املادة 

ة للمطبوعات وفروعها املكلف  رمسيـًا  يكول ملوظف  الرقابة التابع  للمديرية العام
مراقبة احملالت اإلعالمية وا سواي، صفة الوبطية القوائية يف تنفيذ ةحكـام النظـام   
وهذل الالئحة واثبات ما يقإ م  خمالفات  حكامهـا ةو للقـرارات التنفيذيـة، و ـ      

هم واـبطهم  هلؤالء املوظف  االستعاية برلال الشر ة عند اللزوم ملـؤازرتهم يف عملـ  
  للم الفات. 
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 الباب الاابإ 
 ا حكام العامة 

 :  25املادة 
 عدم ممارسة ارهات ا هلية لشيشطة اإلعالمية 

ال    لل هات ا هلية ذات النشاط املهين ةو اليت تقدم خدمات لقطاعات معينة ةو 
ة ةي ارمعيات الدعوية ةو مكاتب اخلـدمات االستشـارية للمهـ  واخلـدمات ممارسـ     

( اال بعـد  9يشاط م  ا يشطة اإلعالمية اليت هوإ  حكام النظام الواردة يف املـادة ) 
 احلعول على ترخيص ملمارسة النشاط اإلعالم  الذي متارسه. 

حتديث الياخيص اإلعالمية الاابقة للنظام وتعحيل ةواا  احملالت    : 28املادة 
 اعة للنظام. الت ارية اليت متارس ةيشطة طارية ةصبح  خا

هــ العمـع   98/19/1291على ةصحاب الياخيص اإلعالمية اليت صـدرت قبـع    -ة
على حتديثها مإ حتديد النشاط الذي يرريبول يف ممارسته وفـ  ا يشـطة املبينـة يف    

( م  النظام وهذل الالئحة. وم  مل يبادر ا  طديد اليخـيص قبـع تـاريخ    9املادة )
 رييًا. هـ اعتس ترخيعه ال98/19/1299

ملمارس  ا يشطة اإلعالمية مولب يظام املطبوعات والنشر الااب  حـ  اإلبقـاء    -ب
على ماميات ةيشـطتهم اذا كايـ  ذات يشـاط ثنـائ  ةو ةكثـر،  ـريطة دفـإ الرسـوم         

 املاتحقة ع  كع يشاط. 
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على ةصحاب احملالت اليت متـارس ةيشـطة طاريـة ةصـبح  خااـعة  حكـام        -ج
ئحة، املبادرة بالتقدم ليخيعها م  الـوزارة ةو العمـع علـى تعـفيتها     النظام وهذل الال

 هـ. 98/19/1299قبع 
 يشر الالئحة    : 22املادة 

 ُتنشر هذل الالئحة يف ارريدة الرمسية ويعمع بها بعد  هر م  تاريخ يشرها.


