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 التعريفات: الفصل األول

 املادة األوىل:

املعاين املبينة أمام كل منها، ما مل يقتِض - أينما وردت يف هذا النظام-يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية  
 السياق خالف ذلك: 

 نظام اإلعالم.  النظام: -1
 الالئحة التنفيذية للنظام.  الالئحة: -2
 وزارة اإلعالم. الوزارة: -3
 وزير اإلعالم. الوزير: -4
 : اهليئة العامة لتنظيم اإلعالم.اهليئة -5
 الرئيس التنفيذي للهيئة.  الرئيس: -6
 جملس إدارة اهليئة. اجمللس: -7
 . منهامطبوعة، أو رقمية، أو أي  مسموعة، أو مقروءة، أو  مادة مرئية، أو  احملتوى اإلعالمي: -8
 . إرسال حمتوى إعالمي حمماًل على إشارات سلكية أو السلكية ميكن استقباله البث: -9

 . إعادة بث حمتوى إعالمي بال تغيريإعادة البث:  -10
نشر أو بث أو إعادة بث حمتوى اعالمي عرب الوسائل املختلفة أو إنتاجه، أو توزيعه،  اإلعالم:   -11

   بطابع املراسالت اخلاصة.أو بيعه ليصل إىل اجلمهور، وال يشمل ما يتصف 
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اهليئة ملن تتوفر فيه الشروط املطلوبة لإلذن له مبزاولة أي من األنشطة   ا تصدره   وثيقةالرتخيص:   -12
 . احملددة يف النظام والالئحة اإلعالمية

له:   -13 النظام املرخص  ألحكام  وفقاً  إعالمي،  نشاط  ملمارسة  اهليئة  من  رخصة  على  احلاصل 
 والالئحة.  

نشاء حمطة للبث وتشغيلها مبقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العالقة رخصة إلرخصة حمطة البث:   -14
 بني اهليئة واملرخص له. 

نظومة متكاملة البنية التحتية اخلاصة ابلبث اإلذاعي أو التلفزيوين، وتتكون من مشبكة البث:   -15
 من أبراج وأجهزة إرسال وحمطات إعادة ووصالت ربط وهوائيات ومكمالهتا. 

 عدد الدورات الكاملة للموجة الالسلكية يف الثانية الواحدة. الرتدد:  -16
 كل وسيلة للتعبري، مما يوضع للتداول، سواء أكانت كلمة أم رمساً، أم صورة، أم صواتً.   املطبوعة:  -17
 املطبوعات الصحفية أو إصدارها. مهنة حترير  الصحافة: -18
 أو صوت وصورةطريقة نشر فكرة أو جمموعة من األفكار وحتويلها إىل صوت    اإلنتاج اإلعالمي: -19

 والتأثري فيهم، ويرتكز على املصدر والرسالة والوسيلة.
   ونشر املعلومات أبشكال خمتلفة وأبي وسيلة. تداولعملية  النشر: -20
جمموع العمليات والنشاطات اليت يقوم هبا املنتج أو أي جهة تسويقية من أجل صرف    التوزيع: -21

أو نقل املنتج من مصادر إنتاجه إىل أماكن استهالكه يف الوقت واملكان املناسبني وابلكميات 
 هلك.املطلوبة والسعر املناسب الذي يرغب فيه املست

كل فعل أو نشاط مت من خالله عرض ونشر بقصد اإلشهار أو الرتويج أبي    الدعاية واإلعالن: -22
 وسيلة من الوسائل. 
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منشأة معدة الستقبال مجهور مبقابل أو بغري مقابل مكونة من صالة أو   دار عرض سينمائي: -23
 أكثر جمهزة بشاشة عرض كبرية ذات نسب قياسية، وأبجهزة خاصة ابلعروض املرئية واملسموعة. 

األلعاب اليت تكون الواسطة فيها الكرتونية وتشمل احلواسيب واأللعاب    األلعاب االلكرتونية: -24
 كرتونية، وكل ما يستحدث يف هذا اخلصوص. الرقمية، واألجهزة االل

بتوزيعها جماانً، أو عرضها سواء  جعل احملتوى اإلعالمي يف متناول عدد من األشخاص؛  التداول:   -25
 . أبي طريقة كانت للبيع،

 احملظور هو املمنوع من فعله. احلظر: -26
التواصل االجتماعي استخدام وسائل التقنية احلديثة من تطبيقات أو وسائل  النشر االلكرتوين:   -27

أو  إعادة نشر،  أو  أو ختزين حمتوى    وحنوها يف نشر،  نقل،  أو  استقبال،  أو  إرسال،  أو  بث، 
 إعالمي بغرض التداول.  

الذي يعينه  املدير املسؤول:   -28 الطبيعي    ويكون مسؤواًل عن حمتوى املوقع  املرخص لهالشخص 
 أمام اجلهات املختصة.  املرخص

، يقدم  الشبكة العنكبوتيةموقع الكرتوين له عنوان اثبت، ونطاق على    اإللكرتونية:الصحف   -29
اإلخبارية  املواقع  أو  التطبيقات  أو  التواصل  وسائل  على  الصحفي  والنشر  األخبار،  خدمات 

 بشكل منتظم. 
 اجلهة املعنية بفرض الرسوم وتعديلها أو إلغائها. اجلهة املختصة:  -30
املختصة ابلنظر يف خمالفات أحكام النظام والئحته التنفيذية وتطبيق    اللجنة اللجنة االبتدائية:   -31

 العقوابت الواردة فيهما. 
اللجنة املختصة ابلنظر يف التظلمات املقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة االستئنافية:   -32

 اللجنة االبتدائية. 
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 األهداف  :الثاينالفصل 

 املادة الثانية: 

وتعزيز القيم   وتطويره، تنظيم اإلعالم وأنشطططته املختلفة، والعاملني فيه داخل اململكة،يهدف النظام إىل  
الدينية واالجتماعية والثقافية، والعمل على توفري البيئة االسططططططططططططتثمارية املالئمة له، ومراقبة حمتواه، والعمل 

 السياسة اإلعالمية للمملكة.مع على أن يكون متسقاً 

 الرتاخيص  :الثالثالفصل 

 املادة الثالثة:
ومنها على سطططططبيل املثال ال   التقليدية وااللكرتونية  ختضطططططع ألحكام هذا النظام مجيع األنشططططططة اإلعالمية

 احلصر ما يلي:
 .الصحف الورقية وااللكرتونية .1
 .، ومنصاته، ووسائلهالنشر االلكرتوين بكافة أنواعه .2
 البث اإلعالمي بكافة أنواعه. .3
 .بكافة أنواعه اإلنتاج اإلعالمي .4
 اإلنتاج الفين اإلذاعي والتلفزيوين. .5
 السينمائي.  والتوزيع  دور السينما واإلنتاج .6
 .، ووسائلهااأللعاب االلكرتونية بكافة أشكاهلا .7
 وااللكرتونية.  التقليديةالدعاية واإلعالن   .8
 بكافة أنواعها.  املطبوعات .9
 بكافة أنواعه.  ، والتوزيعالنشر .10
 جملس اإلدارة.أي نشاط آخر يقره  .11

املقابل املايل و شططططططططططرتاطات الالزمة ملن، كل ترخيص،  ، واالتراخيص تلك األنشطططططططططططةأنواع وحتدد الالئحة 
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 لكل ترخيص، ومدة الرتخيص لكل نشاط، واملهلة املناسبة لتجديد الرتخيص قبل انتهائه
 :الرابعةاملادة  

 . أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها  أو جتديدها،  ،لألنشطة اإلعالميةختتص اهليئة مبن، الرتاخيص الالزمة  

 املادة اخلامسة:
احلصطططططططططططول على ترخيص بذلك، وفقاً ملا ورد يف  يةنشططططططططططططة اإلعالماألأي نشطططططططططططاط من   مزاولةجيب قبل 

 .، وال يعفي هذا احلصول على أي ترخيص توجبه األنظمة األخرىالنظام، وما حتدده الالئحة
 :السادسةاملادة 
  اإلدارة   تصدر الرتاخيص اخلاصة ابلبث اإلعالمي، وجتدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ مبوافقة جملس .1

 .الالئحة الشروط والضوابط اخلاصة بذلك بناء على توصية من اهليئة، وحتدد

الرتددات   .2 فيه  تستخدم  الذي  البث  ترخيص  من،  قبل  النظام والئحته-يشرتط  - وفقاً ألحكام 
ستيفاء املتطلبات املتعلقة بتخصيص الرتددات وترخيصها من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات،  ا

  .وذلك وفقاً لنظام االتصاالت

- ابلتنسيق مع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات وفقاً الختصاصاهتا املقررة نظاماً -تتوىل اهليئة   .3
صدار املوافقات اخلاصة ابستريادها وفسحها بناء على  إديث املواصفات الفنية ألجهزة البث و حت

 ذلك.

تراخيص  يُقر   .4 رسوم  اإلعالميةاجمللس  النظام   األنشطة  مبوجب  خدمات  من  اهليئة  تقدمه  وما 
 أو إلغائها، ورفعها إىل اجلهات املختصة العتمادها، كما حيدد آلية حتصيله.  أو تعديلهاحة،  والالئ

 .وتوزيعهاتنظيم استرياد الصحف اخلارجية رقابة و تنظيم رقابة الصحف احمللية، و حتدد الالئحة   .5

 . وتوزيعهاتنظيم الطباعة الداخلية، واسترياد املطبوعات اخلارجية حتدد الالئحة  .6
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، وفقاً والشروط واإلجراءات الالزمة لعمل مكاتب وسائل اإلعالم األجنبية ومراسليها  املعايريطبق  تُ  .7
 ملا حتدده الالئحة. 

 على ممثليها.  اليت حتددها الالئحة ملن، الرتاخيص يف حالة الشركات تطبق الشروط .8

الداخل أو اخلارج؛    ال جيوز بيع الرتخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو االندماج مع الغري يف .9
 إال مبوافقة اهليئة، وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة. 

إذا تويف صاحب الرتخيص فإن على الورثة إشعار اهليئة بذلك خالل شهرين من اتريخ الوفاة،   .10
 والئحته.وهلم احلق يف استمرار النشاط بعد موافقة اهليئة ومبا يتفق مع أحكام النظام 

 تتوىل اهليئة توفري احلماية حلقوق املستفيدين واملرخص هلم؛ وفقاً لضوابط حتددها الالئحة.  .11
تعمل اهليئة على تسوية اخلالفات بني املرخص هلم، أو بينهم وبني املستفيدين، وحتدد الالئحة   .12

تصاالت إجراءات تسوية هذه اخلالفات؛ إال إذا كان أحد أطراف اخلالف من مقدمي خدمة اال
 فتكون التسوية من اختصاص هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات؛ وفقاً لنظام االتصاالت. 

 ضوابط احملتوى اإلعالمي والعاملني فيه :الرابعالفصل 

 :السابعةاملادة 
، ويلتزم العاملون يف جمال اإلعالم ألحكام النظام والئحته كل من يظهر يف وسططططططططططططططائل اإلعالم  خيضططططططططططططططع

 .وحتددها الالئحةاليت تضعها اهليئة،   أداء املهنةضوابط  ب
 :الثامنةاملادة 

 واألنظمة ذات الصلة. ال خيالف أحكام هذا النظام مبا حرية التعبري عن الرأي مكفولة 

 املادة التاسعة:
يلتزم كل مسؤول عن احملتوى اإلعالمي بكافة أشكاله ابلنظام واألنظمة ذات الصلة، وحيظر أن يُنشر  

 كانت أي مما أييت:  إعالمية وسيلةأبي 
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 .ما ميس بثوابت الشريعة اإلسالمية أو خيالف األنظمة النافذة .1
 ما ميس مبصاحل الدولة العليا.  .2
ما خُيل ، أو جرميٍة أو ُعنفٍ هتديد السلم الوطين، أو الدويل، أو حيرض على ارتكاب على  ما حيض .3

 العامة، أو الصحة العامة. أو اآلداب  ابألمن الوطين، أو النظام العام،
ما من شأنه انتهاك حقوق اآلخرين أو مسعتهم، وال يشمل ذلك النقد املوضوعي والبناء اهلادف  .4

 إىل املصلحة العامة، واملستند إىل وقائع وشواهد صحيحة.
 ما يثري التمييز العنصري أو الكراهية القومية أو الدينية.  .5
 صول على إذن من اجلهة املخولة نظاماً. وقائع التحقيقات أو احملاكمات، دون احل .6
 .التعرض إىل ما من شأنه اإلساءة إىل عالقات اململكة ابلدول العربية أو اإلسالمية، أو الصديقة  .7
 .بث مواد إعالنية غري مرخصة من اجلهات املختصة، أو الرتويج هلا .8
 تبغ، أو منتجاهتا. أو استحساهنا، أو املؤثرات العقلية، أو الكحول، أو ال  ترويج املخدرات، .9

 .أي ضابط آخر يقره اجمللس .10
 : العاشرةاملادة 

  :القيام ابآليت-حبسب نوع ترخيصه-يتعني على املرخص له 
  .التقيد بشروط الرتخيص، ونوع النشاط احملدد له .1
التقيطد ابلرتددات املخصططططططططططططططصططططططططططططططة للبطث واالسططططططططططططططتقبطال، وبنططاق التغطيطة اجلغرافيطة احملطدد لطه؛ وفقطاً   .2

 .عايري الفنية الستخدام الرتدداتلإلجراءات وامل
االحتفاظ بسططططططططجل كامل جلميع املواد اليت بثها خالل آخر تسططططططططعني يوماً، وتزويد اهليئة مبا تطلبه  .3

 .من تلك املواد ملراجعتها، وذلك خالل املدة الزمنية احملددة يف طلب اهليئة
 .تقدمي التسهيالت الالزمة ملمارسة اجلهات املختصة لواجباهتا .4
 .املقابل املايل للرتخيص عند استحقاقه  تسديد .5
 .االلتزام ابملواصفات الفنية املعتمدة ألجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة االستقبال .6
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البططث، أو إعططادة البططث، أو   تتعلق أبعمططالااللتزام بتقططدمي أي بيططاانت أو معلومططات تطلبهططا اهليئططة   .7
 .اإلنتاج، أو التوزيع، أو الطباعة وتقدميها للمختصني عند الطلب

االلتزام بتدوين البياانت الورقية الضططرورية على كل حمتوى إعالمي يطبع داخل اململكة حبسططب ما  .8
 تقرره الالئحة.

داخل اململكة أو خارجها وفق التقيد إبيداع النسخ املطلوبة لإليداع مما يطبع من حمتوى إعالمي   .9
 نظام اإليداع، وتقدمي ما يثبت ذلك.

 .التقيد مبا تعتمده اهليئة يف حاالت الطوارئ والكوارث .10
إعطاء األولوية للموارد البشطططططرية واملادية السطططططعودية عند توافرها؛ وفقاً لألنظمة، وما تعتمده اهليئة   .11

 .يف هذا الشأن
املتعلقة ابإلنتاج الوطين للبث واحملتوى اإلعالمي؛ وفقاً ملا   املشطططططاركة يف تنمية الصطططططناعات الوطنية .12

 حتدده الالئحة.
   .التقيد ابلقرارات اليت تصدرها اهليئة .13

 : احلادية عشرةاملادة 
حمتواها لداخل اململكة مبا املوجه  و يف اخلارج  البث اإلعالمي  أنشطة  و اإلعالمية  دمات  اخل  يلتزم مقدمو 

ذوات  اجلهات  مع  ذلك  والتنسيق يف  اإلعالمي،  احملتوى  وبضوابط  التنفيذية  والئحته  النظام،  ورد يف 
بذلك مبا يسهم يف جذب االستثمارات األجنبية يف العالقة، وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات املتعلقة  

  جمال احملتوى الرقمي.

 : عشرة الثانيةاملادة 
وتصدر   ،وما ينشر يف وسائل التواصل االجتماعي  ، النشر االلكرتوين، واالعالانت  ضوابط  تنظم اهليئة

 ضوابط خاصة ضمن الالئحة.   هالكل من

 عشرة: الثالثة املادة 
على كل من يرغب يف تداول أي حمتوى إعالمي أن يقدم نسخة منه إىل اهليئة إلجازته قبل عرضه  .1
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 للتداول، وحتدد الالئحة اإلجراءات املتعلقة بذلك. 
أبي حمتوى إعالمي مل يُعرض  - يف حال طلبها- جيب على املرخص له بنشاط البث أن يزود اهليئة  .2

 وحتدد الالئحة اإلجراءات املتعلقة بذلك.  إعادة بثه، للحصول على موافقتها املسبقة قبل بثه أو 
 عشرة: الرابعة املادة 

البث،  ما قضى مع مراعاة يؤثر سلباً على سوق  القيام مبا  املنافسة، حيظر على املرخص هلم  به نظام 
اليت وإعادة البث، أو اإلنتاج للمحتوى اإلعالمي، أو أي أمر يتصل بذلك، وحتدد الالئحة الضوابط  

 .تنظم ذلك
 اجلزاءات املخالفات و الفصل اخلامس: 

 عشرة: اخلامسةاملادة 
مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من خيالف أحكام هذا  .1

 :النظام أو الالئحة بعقوبة أو أكثر من العقوابت اآلتية
الغرامة احملكوم هبا أو املقررة يف حال غرامة ال تزيد على عشططططططططططرة ماليني رضل، وجيوز مضططططططططططاعفة   -أ

 .تكرار املخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خالل املهلة اليت حتددها اهليئة
أو عنهطا    الظهور اإلعالميعن الكتطابطة أو عن املشطططططططططططططططاركطة و   عن مزاولطة املهنطة أو   املؤقطت  اإليقطاف -ب

 ملدة ال تزيد على ستة أشهر.  مجيعاً 
فيكون  رمسيطة  الفطة مؤقتًطا أو هنطائيًطا، فطإن كطان حمطل املخطالفطة صططططططططططططططحيفطة إغالق أو حجطب حمطل املخط  -ت

تنفيذ قرار اإلغالق مبوافقة رئيس جملس الوزراء، وإن كان حملها صحيفة إلكرتونية أو موقًعا وحنو 
 .ذلك فيكون تنفيذ قرار اإلغالق أو احلجب من صالحية الوزير

 وقت حمدد.لتعليق الرتخيص   -ث
 .الرتخيص شطب -ج
اعتذار من املخالف يف الوسطيلة اإلعالمية اليت نشطرت فيها اإلسطاءة، أو احملتوى اإلعالمي، نشطر   -ح

 .وفق الصيغة اليت تراها اللجنة وعلى نفقته اخلاصة ويف املكان الذي نشرت فيه املخالفة
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 إذا كانت املخالفة متثل إساءة إىل الدين اإلسالمي، أو املساس مبصاحل الدولة العليا أو بعقوابت .2
إىل الوزير لرفعها إىل   -بقرار مسطططططبب   -إحالتها    اللجنة االبتدائيةخيتص بنظرها القضطططططاء، فعلى  

 .النائب العام إلقامة الدعوى أمام احملكمة املختصة، أو اختاذ ما يراه حمقًقا للمصلحة العامة
أمام   بةجيوز ملن أصططابه ضططرر جراء بث أو نشططر أي حمتوى إعالمي أو من ميثله نظاماً حق املطال .3

 .  حددها النظامابلتعويض عن األضرار اليت حلقت به من جراء املخالفة اليت   اللجنة االبتدائية
 :عشرة السادسةاملادة 

مع مراعاة اختصططططاصططططات اللجنة االبتدائية احملددة يف املادة  السططططابعة عشططططرة  من النظام، ختتص  .1
 –/أ  من املادة اخلامسططططة عشططططرة من النظام  1اهليئة إبيقاع الغرامات املنصططططوص عليها يف الفقرة  

ة  على مخسططططططططططمائة ألف رضل، وحتدد الالئح  دال يزيمبا   –على خمالفات أحكام النظام والالئحة  
، وجيوز التظلم من القرار  املخالفات املوجبة هلذه الغرامة، واإلجراءات والضطططططططططططوابط املتعلقة بذلك

االبتدائية املنصطططططططوص عليها يف املادة السطططططططابعة عشطططططططرة من النظام  أمام اللجنة    الصطططططططادر من اهليئة
 خالل ثالثني يوماً من اتريخ إبالغ املخالف ابلقرار.

الغرامة   .2 عليه يكون حتصيل  مادي حصل  عائد  أي  استعادة  وللهيئة  املعجل،  ابلنفاذ  مشمواًل 
 املخالف نتيجة املخالفة. 

تضاعف الغرامة املقررة يف حال تكرار املخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خالل املهلة   .3
 اليت حتددها اهليئة. 

 املادة السابعة عشرة: 
وافر فيه خربة يف األعمال القضائية، وعضوية  برائسة من تت  - أو أكثر    -تشكل جلنة ابتدائية   -1

   املنصوص عليها يف النظام.  مستشار نظامي وأحد املختصني يف اإلعالم، للنظر يف املخالفات
 تتوىل اللجنة االبتدائية اآليت: -2

 النظر يف احملظورات املنصوص عليها يف املادة  التاسعة  من النظام.  -أ
 الناشئة عن خمالفات أحكام النظام والالئحة. النظر يف دعاوى احلق اخلاص  -ب
املشار إليها يف الصادرة من اهليئة  قرارات الالتظلمات املقدمة من ذوي الشأن على النظر يف  -ت

 .من النظام ةعشر  السادسةاملادة 
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 إيقاع العقوابت املنصوص عليها يف النظام.  -ث
ن خمالفات أحكام النظام،  أضا م  -خارج اململكة-يف خمالفة السعودي الذي يرتكب    النظر -ج

 وإيقاع عقوبة مناسبة عليه.
ال تنظر اللجنة إال يف الشكاوى اليت يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما حيال   .3

 . الرئيسإليها من 
تصدر قرارات اللجنة االبتدائية ابإلمجاع أو ابألغلبية بعد دعوة املخالف أو من ميثله، ومساع أقواله،  .4

 وجيوز هلا دعوة من ترى االستماع إىل أقواله.
جيوز للجنة االبتدائية تضمني القرار الصادر ابلعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على   .5

نفقة املخالف يف ثالث صحف حملية، تصدر إحداها على األقل يف مقر إقامته، فإن مل تكن هناك  
 .يفة تصدر يف أقرب منطقةصحيفة يف املنطقة اليت يقيم فيها، ففي صح

  عشرة: الثامنةاملادة 
تشكل جلنة استئنافية برائسة من تتوافر فيه خربة األعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي  -1

 سنة.  مخسة عشر وأحد املختصني يف اإلعالم ال تقل اخلربة العملية ألي منهم عن
اللجنة   -2 اللجنة  االستئنافية  تتوىل  قرارات  الشأن على  املقدمة من ذوي  التظلمات  النظر يف 

من هذا النظام، وتصدر قراراهتا ابإلمجاع أو    ةعشر   السابعةاالبتدائية املشار إليها يف املادة  
 .ابألغلبية، وتكون هنائية غري قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى

 عشرة:  التاسعةاملادة 
ملكي  يصدر    -1 وأعضائهما،  أمر  رئيسيهما  واالستئنافية وتسمية  االبتدائية  اللجنتني  بتأليف 

 .اللجنتني ثالث سنوات قابلة للتجديدوحتدد يف األمر مكافآهتم. وتكون مدة العضوية يف 
يصدر الوزير القواعد املنظمة لعمل اللجنتني االبتدائية واالستئنافية وبيان اختصاصاهتما وفق  -2

 .ما هو وارد يف هذا النظام 
 :العشروناملادة 
يقتصر النظر يف القضاض اإلعالمية على اللجنتني االبتدائية واالستئنافية املشكلتني مبوجب  -1

 يعتد أبي قرار أو حكم يصدر ابملخالفة لذلك من أي جهة كانت.  لنظام، والهذا ا
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 هما. لنقل اختصاص هاتني اللجنتني إال ابلطريقة اليت مت هبا تشكي يال جير  -2
 : العشرونو  احلادية املادة

على كل وسيلة إعالمية نسبت إىل الغري تصرحًيا غري صحي، أو نشرت خربًا خاطًئا أن تصح، ذلك 
بنشره جمااًن، بناء على طلب صاحب الشأن يف أول عدد يصدر بعد طلب التصحي،، ويكون ذلك يف 

 املكان الذي سبق أن نشر اخلرب أو التصري، فيه أو يف مكان ابرز منها. 
 : والعشرون الثانيةاملادة 
 :سحب أي حمتوى إعالمي، يف احلالتني اآلتيتني - عند االقتضاء  -للهيئة  .1

 .حمظورة التداولعندما تكون  -أ
املادة   .2 يف  عليها  املنصوص  احملظورات  بعض  على  مشتملة  وتكون  جمازة  غري  تكون  عندما 

   .التاسعة
إذا أجازت اهليئة احملتوى اإلعالمي أو اإلعالين مث طرأ ما يوجب السحب فعليها تعويض  .3

 .صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ املسحوبة
 أحكام عامة :السادسالفصل 

 :والعشرون  الثالثة املادة
 .حيظر تشفري احملتوى اإلعالمي املتعلق ابملناسبات ذات الطابع الوطين

 : والعشرون الرابعةاملادة 
يتوىل ضبط ما يقع من خمالفات ألحكام النظام والالئحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، 

 ويكون هلم صفة مأموري الضبط. 
 :والعشرون  اخلامسةاملادة 
من تتوافر فيهم األهلية لذلك من   واألدبية والفنية وغريها  إلجازة األعمال العلمية والفكريةاهليئة    تكلف

ذوي الكفاية والتخصص واإلملام ابألنظمة والتعليمات، وهلا أن تستعني يف ذلك مبن تراه من غري املتفرغني 
 من خارجها. 

 والعشرون: السادسةاملادة 
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- التابعة هليئة اإلذاعة والتلفزيون    واملواقع االلكرتونية واملنصات الرقمية  تعد القنوات اإلذاعية والتلفزيونية
 .مرخصة حكماً؛ على أن ختضع تلك القنوات ألحكام النظام والالئحة -النظام وقت نفاذ هذا

 والعشرون: السابعةاملادة 

 خيالفه وفًقا ألحكامه. هذا النظام ومساءلة من أحكام اهليئة هي اجلهة املنوط هبا متابعة تنفيذ 

 والعشرون:  الثامنةاملادة 

النظام، وتنشر  صدور   تسعني  يوماً من اتريخ    خالل- اجمللسبناء على اقرتاح من  - يصدر الوزير الالئحة  
 .القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه وتصدر يف اجلريدة الرمسية، 

 والعشرون: التاسعةاملادة 

النشاطات يقوم بتصحي، أوضاع  على من ميارس أي نشاط من  أن  النظام  ه طبًقا اليت حيكمها هذا 
 .من اتريخ نفاذه لألحكام الواردة فيه

 : الثالثوناملادة 

 .نشر الالئحة يف اجلريدة الرمسية بعدهبذا النظام يعمل 

 : احلادية والثالثوناملادة 

ابملرسوم   الصادر  واملسموع  املرئي  اإلعالم  نظام  حمل  النظام  هذا  رقم  م/حيل  واتريخ33امللكي                
رقم  م/25/3/1439 امللكي  ابملرسوم  الصادر  والنشر  املطبوعات  ونظام  بتاريخ 32ه،    
 ه، ويلغي مجيع ما يتعارض معه من أحكام.3/9/1421


