قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1993م

عمالً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م أصندر الملسنس النو ةإل اقةت نالإل بمواف ن رأس الدولن
ال اةون اآلتإل ةصه:

الفصل األول

أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
 /1يسمى هذا ال اةون قاةون الصحاف والم بوعات لسة 1993م ويعمل به من تاريخ التوقيع عسيه.

إلغــاء

 /2يسغى قاةون الصحاف والم بوعات لسة 1406هن.

تفســير

 /3فإل هذا ال اةون ما لم ي تض السياق معةى آخر:

(التجليددد

ي صنند بننه لم ننع المننادي الم بوع ن ف ننإل ملموعننات عننن رينن التنندبيس أو الخيا ن ن أو

التغري وتسنمى كنل ملموعن ةسنخ ويصنمل صنياة الم بوعنات أو يعنادي خيا ن مالدمينا أو تدبيسنيا

أو تلسيد أغسفتيا بإضاف الورق أو ال ماش أو اللسد أو البالستيك أو أي مادي أخرى.

(التددد ا:

ي صنند بننه بيننع الصننحا أو الم بوعننات أو عرضننيا لسبيننع أو توديعي نا أو لص ن يا عسننإل

اللدران أو عرضيا فإل المحال التلاري أو عمل آخر يلعسيا فإل متةاول عدد من األصخاص.

ي صد به تغ ي المادي أو الم بوع بالورق أو ال ماش أو البالستيك أو أي مادي أخرى.

(التغليف
( :ر الطباعددد ي صنند بيننا النندور التننإل تمتسننك الوسنناشل التننإل يمكننن بيننا ةصننر أي مننادي م بوع ن ق ننالع
اللميور أو استخراج الةسخ مةيا هإل أو أي من ألداشيا بغرض قراءتيا أو رؤيتيا.

(المؤسسن الصننحفي ق :ي صنند بيننا الصننركات والييشننات المتخصصن فننإل يصنندار الصننحا والملننالت والنندوريات

والم بوعات األخرى وف اً ألحكام هذا ال اةون.

(الصددي):
1992م.

ي صنند بننه ذات التفسننير ال نوارد فننإل الةمننام األساسننإل لالتحنناد العننام لسصننحفيين السننوداةيين لسننة

ي صنند بيننا أي ورق ن تةصننر عسييننا أي أخبننار أو ت ننارير أو ح نواد

(الصددديي)

أو أفكننار أو مالحمننات أو

تعسي ات عسييا ،ت بع بغرض التداول وتةصر دورياً فإل ألداء أو بعات فإل فترات مت ع  ،وتصنمل الملسندات

والةصرات الث افي واألدبي والتعسيمي والفةي والرياضي وغيرها من الملسدات وتستثةى منن ذلنك صنحا الحناش

والةصرات األكاديمي والعسمي التإل تصدرها اللامعات والمعاهد العسيا والمؤسسات العام والوحدات الحكومي .

(الصيي) الق:مي ق :ي صد بيا التإل تصارك الدول فإل رأسماليا وف اً ألحكام المادي 1(18ق.
ي صد به الصخص المرخص له بدار لس باع أو بةصنر أي صنحيف أو م بنوع ويصنمل ذلنك مالنك

(الطابـع

الم بع أو الصخص الذي يستغسيا فعال بدال من مالكيا عنن رين اقيلنار أو رين آخنر أو يسنمر بمينور

اسمه بتسك الصف فإل أي صحيف أو دار لس باع .

(مالك الصيي) ق :ي صد به صاحب الصنحيف سنواء كنان صنرك عامن أو هيشن عامن أو لامعن أو لمعين

أكاديمي .

ي صد بيا المحكم المةصوص عسييا فإل المادي (39ق.

(الميكم المختص
(مكاتددا الخ د ماص الصددي)ي

ي صنند بيننا اللين التننإل ت ننوم بت ننديم الخنندمات الصننحفي ي ملننال لمننع أو

توفير المواد الصحفي أو األخبار أو توفير الصور ليا .
(المطبع تصمل لميع العدد والماكيةات واآلالت والحروف واألدوات وغيرها من العيد والمواد التإل يستخدم
ألغراض ال باع والتغسيا والتلسيد وتصمل ماكيةات ال باع .

(م بوعاتق :ي صد فيما عدا الصحا ،كل الكتابات والرسومات أو الصور الصمسي أو غير ذلك منن وسناشل
تةاول المعرف .

(النشر

ي صد به ة ل الصحيف أو الم بوع يلنإل اللمينور وذلنك بإسنتخراج الصنوري أو الةسنخ منن أي بعن

مةيا بغرض قراءتيا أو مصاهدتيا.

(وكالن األةبنناءق :ي صنند بيننا اللين التننإل ت ننوم بلمننع و ن

وتوديننع األخبننار والمعسومننات عننن رين صننحيف أو

الوساشل اقلكتروةي األخرى وتكون مسشول من يعداد سلالت التوثي الصحفإل ومسفاته.

الفصل الثاني
ملكية الصحف واصدارها ونشرها
إصدار الصحف

/4

-1

تصدر الصحا فإل لميوري السودان من خالل مؤسسات صحفي مرخص ليا من الملسنس

وف اً لإللراءات المةصوص عسييا فإل هذا ال اةون.

 -2يكون لكل مؤسس صحفي ملسس يداري يتولى مسشولي يداري الصحا التإل تصدرها وتتمتع تسنك المؤسسن
بالصخصي االعتباري وف اً ل اةون يةصاشيا.

أشكال المؤسسات الصحفية

/5

 -1تتخننذ المؤسسننات الصننحفي صننكل الييشننات أو الصننركات العام ن  ،ويصننتر أال ي ننل أرسننماليا عننن

خمس ماليين ديةار سوداةإل.

 -2فإل حال اتخاذ المؤسس الصحفي صكل الصرك العام تكون لميع أسيميا ممسوك
لسسوداةيين وال يلود ألي فرد أن يحود أكثر من  %10من أسيم الصرك العام .

 -3عسإل الرغم من أحكام البةد (2ق يلب أن تمتسك الدول ما ال ي ل عن  %26من أسيم
المؤسس الصحفي ال ومي .

/6

الحصول علي الترخيص

 -1ال يلن ننود ألي صن ننخص أن يصن نندر أي صن ننحيف أو مسح ن ن لين ننا أو م بن ننوع دون الحصن ننول عسن ننإل

ترخيص بذلك من الملسس.

 -2عس ننإل ال ننرغم م ننن أحك ننام البة نند (1ق يل ننود ألي م ننن الوالي ننات يص نندار ص ننحيف بإس ننم حكومن ن الوالين ن بع نند
الحصول عسإل الترخيص الالدم من الملسس عسإل أن تستثةى صحيف الوالي من أحكام المادي (1ق فيما يتعسن

برأس المال.

 -3عسنإل النرغم منن أحكنام البةند (1ق يلنود ألي منن الييشنات والمؤسسنات العامن والوحندات الحكومين يصنندار

الةصرات والصحا والملالت.

 -3يكون الترخيص لمدي عام ويلدد بعد دفع الرسوم الم رري.

البيانات الواجب توفرها في طلب الترخيص
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 -1يلننب أن يصننمل سننب التننرخيص المةصننوص عسيننه فننإل المننادي 1( 6ق عسننإل البياةننات اآلتين مؤينندي

بالمستةدات الالدم وهإل:

يسم م دم ال سب وعةواةه ،يسم المةصأي وم رها.

(بق صيادي تسليل من المسلل التلاري العام فإل حال الصركات والوكاالت.
(جق فإل حال

سب يصدار صحيف باقضاف لسبياةات المذكوري فإل الف ري (1ق تذكر البياةات اآلتي :

أوالً :يسم رشيس تحرير الصحيف و ابعيا.

ثاةياً :مصدر تمويل الصحيف  ،تفاصيل مسكي األسيم.

ثالثاً :كاف الوثاش ال اةوةي التإل توضر بيع المؤسس ال ابع لسصحيف .

رابعاً :تخصيص الصحيف .
/7

 -2يلننب يبننالل الملسننس بننأي تغيي ننر عسننإل البياةننات المةصننوص عسيي ننا فننإل البةنند (1ق وذلننك خ ننالل

أسبوعين من حدو التغيير.

/8

يلنب عسنإل مالنك الصنحيف أو ابعينا أن يتأكند منن ةصنر البياةنات اآلتين فنإل مكنان مناهر بالصننحيف

وهإل:

أ /أسم ال ابع.

ب /أسم رشيس التحرير.
ج /أسم الم بع التإل ت بع فييا.

د /ال بع الصادري ذات الرقم المسسسل وعدد الصفحات الم بوع ليا والتاريخ.
هن /سعر الصحيف .
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 -1يلننب عسننإل اللي ن

التأمين والرسوم

الب ن التننرخيص بمولننب أحكننام المننادي  6قصنندار صننحيف أن تننودع تأمية ناً

مةاسباً يحندد الملسنس بمولنب أمنر مةنه عسنإل أن ينرد التنأمين المنذكور عةند يلغناء التنرخيص أو وقنا
الصحيف عن الصدور وذلك بةاء عسإل سب مكتوب من تسك اللي .

 -2يلب عسإل المرخص له أن ي وم بدفع الرسوم الم رري قبل يصدار الترخيص.

التنازالت من الترخيص

/10

ال يلود التةادل عن التنرخيص الممةنوو وف ناً ألحكنام المنادي (6ق لسغينر يال بمواف ن الملسنس بةناء عسنإل
سننب بننذلك موضننر األسننباب والمبننررات عسننإل أن تتح ن فننإل المتةننادل يليننه ذات الصننرو المةصننوص

عسييا فإل ال اةون لسحصول عسإل الترخيص.

الشروط الواجب توفرها في مالك الصحيفة وطابعها
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باقضاف يلإل أي صرو أخري مةصوص عسييا فإل هذا ال اةون يصتر فإل كل مالك صحيف أو
ابعيا أن يكون صرك عام أو هيش عام أو لامع أو مؤسس أكاديمي أو بحثي .

الشروط الواجب توفرها في رئيس تحرير الصحيفة

/12

 -1يصتر فإل رشيس تحرير الصحيف أن:

(أق يكون سوداةياً مارس العمل الصحفإل لمدي ال ت ل عن سبع سةوات.
يكون كامل األهسي .
(بق
(جق ال ي ل عمر عن ثالثين سة .

(دق يكون حاصالً عسإل مؤهل فوق الثاةوي العالإل عسإل أن يلود لسملسس أن يستثةإل أي صخص
من هذا الصر يذا يقتةع أن خبرته العمسي تعادل ذلك المؤهل.

(هنق ال يكون صاغالً لوميف عام فإل الدول وأي لي ألةبي  ،عسإل أن يلود لسملسس أن
يستثةإل أي صخص من هذا الصر .

(وق يكون حسن السمع  ،محمود السيري.

(دق ال يكون قد صدر ضد حكم فإل لريم مخس بالصرف أو األماة .

 -2يستثةإل من أحكام الف رات (أق و (هنق من البةد (1ق رؤساء تحرير الصحا الميةي أو
المتخصص أو التإل تصدر عن المؤسسات األكاديمي أو البحثي .

المطبوعات ونشرها وتداولها
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 -1فيما عدا الم بوعات ذات الصف التلاري أو المتخصص .

ال يلود ألي صخص أن يةصر أي م بوع أو ي وم بتداوله أو يساعد عسإل ذلك ما لم يبين ب ري واضح فإل
الصفح األولإل مةه أو األخيري يسم ال ابع وعةواةه واسم دار ال باع وعةواةيا وتاريخ ال بع.
-2

ال يلود ألي صخص يستيراد أي م بوعات ألةبي لستوديع التلاري يال بترخيص من الملسس.

إيداع الصحف والمطبوعات

/14

مننع عنندم اقخننالل بأحكننام ييننداع المصننةفات لسننة 1966م يلننب عسننإل مالننك الصننحيف أو ال ننابع أو
المستورد أن يودع عندد يحندد الملسنس منن كنل بعن لينا لندي األماةن العامن لسملسنس ودار الوثناش

وو ادري الث اف واقعالم وأي لي أخري.

اإلستدراكات وحق التصحيح

/15

 -1يلب عسنإل رشنيس تحرينر الصنحيف أن يةصنر بةناء عسنإل سنب م ندم يلينه منن أي صنخص متضنرر
من أي وقاشع أو تصريحات تصحيحاً لما سب ةصر من تسك الوقاشع أو التصريحات فإل الصحيف .

 -2يلب أن يتم ةصر التصحير أو المةصوص عسيه فإل البةد (1ق:

أ /خالل ثالث أيام من تاريخ تسسيم ال سب ،يال يحسب فإل ذلك يوم يستالم ال سب فإذا كان الموضوع

المتضرر مةه قد تنم ةصنر فنإل صنحيف أسنبوعي أو صنيري أو موسنمي فيلنب أن يةصنر التصنحير فنإل
أول بع تصدر بعد يستالم ال سب.

ب /فننإل ذات المكننان و ننذات الحننروف التننإل ةصننر بيننا الموضننوع المتضننرر مةننه وأن يكننون ذلننك بنندون
م ابل مالإل.

اإلمتناع عن نشر التصحيح
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يلود لرشيس تحرير الصحيف اقمتةاع عن ةصر التصحير يذا:

أ /وصل سب التصحير بعد صيرين من تاريخ الموضوع المتضرر مةه.

ب /صكل لريم يعاقب عسييا ال اةون.

ج /تضمن التصحير مساساً بالح وق المصروع لسغير.

د /سب تصحير الوقاشع أو التصريحات التإل يصتمل عسييا المتضرر مةه.

هن /كان التصحير فإل معممه عباري عن يعالن تلاري.

الفصل الثالث

إصدار الصحف بواسطة الجهات األجنبية
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 -1يلننود لسلاليننات األلةبين الم يم ن فننإل السننودان يصنندار الصننحا الخاصن بيننا وذلننك بعنند

الحصول عسإل الترخيص الالدم من الملسس وف اً لسصرو والضواب التإل تحددها السواشر.

 -2يلود لسملسنس وقنا صندور الصنحيف المنرخص لينا بمولنب أحكنام البةند (1ق ألي فتنري أو يلغناء

الترخيص وذلك فإل حال اقخالل بأي من الصرو والضواب التإل تم بمولبيا مةر الترخيص.

الفصل الرابع
الصحف القومية وأيلولة الممتلكات
الصحف القومية
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 -1تةصننأ مؤسسننات صننحفي قومين فننإل صننكل صننركات عامن تصننارك فييننا الدولن بةسننب %26

من رأسماليا.

 -2تكون لكل مؤسس صحفي قومي الصخصي اقعتباري وف اُ ل اةون يةصاشيا.

أيلولة الممتلكات والحقوق

-1 /19

تننؤول ممتسكننات المؤسسننات الصننحفي ال ومي ن الراهة ن يلننإل الصننركات اللدينندي المةصننأي

وف اً ألحكام المادي 1( 18ق التإل تصكل أسيم الدول فإل تسك الصركات والمؤسسات هإل:
أ /دار اقعالم لس باع والةصر.

ب /دار السودان لس باع والةصر.
ج /دار الث اف لس باع والةصر.

 -2ي رو ما ت رر الدول من أسيم تسك الصركات لسلميور لإلكتتاب العام.

الفصل الخامس
المجلس القومي للصحافة والمطبوعات
إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه
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 -1يةصننأ ملسننس يسننمإل الملسننس ال ننومإل لسصننحاف والم بوعننات ويكننون هيش ن مسننت س ذات

صخصي يعتباري وخاتم عام ويكون له ح الت اضإل بإسمه.
 -2يكون م ر الملسس بوالي الخر وم.

 -3يكون الملسس تحت يصراف رأس الدول .

تشكيل المجلس ومدته
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 -1يصنكل الملسنس ب نرار منن رأس الدولن مننن  21عضنواً عسنإل أن ي ارعنإل فنإل تصنكيسه تمثيسننه

الملتمنع الصنحفإل واألليندي والمؤسسنات الحكومين ذات الصنس بأعمننال الملسنس واللميننور والفعالينات الفشوين

عسإل أن يكون األمين العام لسملسس عضواً وم ر اًر له.

 -2يعين رشيس الملسس ب رار من رأس الدول من بين الصخصيات المصيود ليا بالكفاءي والةداه .
 -3تكون مدي الملسس عامين.

إجتماعات المجلس
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 -1يع د الملسس يلتماعاً دورياً كل صير ويلود له أن يع د يلتماعاً ارشاً بةناء عسنإل دعنوي

بذلك ،يولييا رشيسه أو سب عدد من األعضاء يديد عسإل الةصا.

 -2يكتمل الةصاب ال اةوةإل قلتماعات الملسس بحضور أكثر من ةصا األعضاء.

 -3تتخذ ق اررات الملسنس باألغسبين الم س ن لاعضناء الحاضنرين وفنإل حالن تسناوي األصنوات يكنون

لسرشيس صوت مرلر.

 -4يلود لرشيس الملسس دعوي أي صخص من المختصين أو الميةينين لحضنور يلتماعنات الملسنس

متإل ما رأي ذلك مةاسباً عسإل أال يكون له الح فإل التصويت.

خلو المقعد

 -1 /23يخسو م عد عضو الملسس ألي من األسباب اآلتي وهإل:
أ /العلد عن ال يام بوالباته.

ب /اقداة فإل لريم مخس بالصرف واألماة .
ج /اقست ال .

د /الوفنناي.

هن /الغياب عن ثالث يلتماعات متتالي بدون عذر م بول عسإل أن ي رر الملسس خسو الم عد فإل هذ

الحال .

 -2فإل حالن خسنو الم عند ألي منن األسنباب النواردي فنإل البةند (1ق ينتم تعينين عضنو آخنر عسنإل الولنه

المبين فإل المادي 1( 21ق.

إختصاصات المجلس وسلطاته

 -1 /24تكون لسملسس اقختصاصات والسس ات اآلتي :

أ -رس ننم السياسن ن العامن ن ف ننإل مل ننال الص ننحاف والم بوع ننات عس ننإل أن ي ارع ننإل ع نندم تمك ننين الكياة ننات
اقلتماعي واألسري والحد ي وال اشفي من السي ري عسإل أي مؤسس صحفي .

ب -السنمو بالمسننتوي الميةننإل لسعننامسين بالصننحاف والم بوعننات والسننعإل الن يكننون أداؤهننم عسننإل درلن
رفيع من اقت ان وذلك بمتابع الت ور الت ةإل وتبادل الخبرات.

ج -مةر الترخيص قصدار الصحا والم بوعات ودور ال باع ووكاالت األةباء ومكاتب الخندمات
الصحفي والم ابع ودور التغسيا والتلسيد.

د -السننعإل مننع الليننات ذات االختصنناص داخننل الننبالد وخارليننا قتاح ن الفننرص لتأهيننل الصننحفيين
والعامسين فإل ملال ال باع وتدريبيم وص ل مسكاتيم وت نديم التسنييالت واقمتينادات الالدمن

لتيسير أعماليم.

ه ن -تةمنيم ال باعن وتصنليعيا والنراء التفتنيش الفةنإل عسنإل الم نابع بغنرض ت ويرهنا واق مشةنان يلننإل
خسوها مما يعرض السالم العام لسخ ر.

و -تحديد رسوم الترخيص ورسوم التلديد للميع أوله الةصا التإل تدخل ضمن يختصاصاته.

د -العمل عسإل توفي الصالت وتبادل الخبرات مع الليات ذات الةصا المماثل خارج البالد.
و -اقصراف عسإل فض الةداعات داخل ملتمع الصحفيين عن ري التحكيم.

 يةصاء سلل لسصحفيين وتصكيل للةن لتسنليسيم ومنةر الب اقن الصنحفي الالدمن لممارسن العمنلالصحفإل.

ي -تصكيل السلنان لت نديم الد ارسنات والبحنو والتوصنيات فنإل لمينع أولنه الةصنا التنإل تندخل ضنمن
يختصاصاته.

ك -الةم ننر ف ننإل الص ننكاوي والتمسم ننات المرفوعن ن يلي ننه م ننن اللمي ننور المتض ننرر م ننن الص ننحا وتةم ننيم
يل نراءات الةمننر فننإل الصننكاوي وف ن الشح ن خاص ن يضننعيا الملسننس عسننإل أن ال يس ن

هننذا

الةص ح ة اب الصحفيين فإل يتخاذ ما ت ار من يلراءات تأديبي يكفسيا لينا قاةوةينا فنإل حن

أعضاشيا أو ح وق األفراد واللماعات التإل تكفسيا ال واةين األخرى.

ل -تعيننين العننامسين باألماةن العامن وتحدينند صننرو خنندمتيم وف ناً ألحكننام قنناةون الخدمن العامن لسننة
1991م.

 -2يلود لسملسس بمولب أمر يصدر أن يفوض بعض سس اته لرشيسه متإل رأي ذلك مةاسباً.

األمانة العامة

 -1 /25تكن ننون لسملسن ننس أماة ن ن عام ن ن برشاس ن ن أمن ننين عن ننام يعيةن ننه رأس الدول ن ن عسن ننإل أن يكن ننون من ننن
األصننخاص ذوي المننؤهالت والخب نري المةاسننبتين ويكننون مسننشوالً لنندي الملسننس عننن أداء الميننام

الموكس يليه.

 -2تخننتص األماةن العامن بتصنريا األعمننال اقدارين والمالين والفةين والسلننان وتةفيننذ ال ن اررات وذلننك
وف اً ألحكام السواشر.

الموارد المالية

 /26تتكون الموارد المالي لسملسس من اآلتإل:

ما تخصصه له الدول من يعتمادات واعاةات.
رسوم الترخيص والتلديد.

ج -اليبات والوصايا والمعوةات التإل ي بسيا.

د -أي موارد أخري ال تتعارض مع يختصاصاته ويواف عسييا.

الميزانية السنوية
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 -1تكون لسملسس ميداةي سةوي ي وم بإعدادها األمنين العنام وف ناً لاسنس المتبعن فنإل يعنداد
الميداةيات عسى أن تصتمل عسى ييرادات الملسس ومصروفاته.

 -2ي وم الملسس بعد يلادته لسميداةي برفعيا لسليات المختص لستصدي عسييا.

الحسابات والمراجعة
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 -1تحفننأل األماة ن العام ن حسننابات صننحيح ومسننتوفاي لإلي نرادات والمصننروفات وذلننك وف ناً
ألسس المحاسب السسيم كما تحفأل الدفاتر المتعس بذلك.

 -2ي وم المرالع العام بمرالع حسابات الملسس.

 -3يرفع الملسس ت رير المرالع العام والحساب الختامإل يلإل السس

الفصل السادس

التصريعي .

حاالت حظر النشر ومراعاة أخالقيات المهنة
حاالت حظر النشر:
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يلب عةد ةصر كل صحيف أو م بوع اقلتدام باآلتإل:

أ /عدم ةصر أي معسومات متعس بال وات المسسح من حي
المعسومات من الةا

الخ

والتدريب والتحرك عسإل أن تؤخذ

الرسمإل بإسميا أو قيادي آخر يةوب عةه.

ب /عدم ةصر أي معسومنات تضنر بناألمن ال نومإل لسنبالد عسنإل أن ينتم تحديند تسنك المعسومنات بواسن
الليات المختص فإل أليدي األمن المختسف .

ج /اقلتدام بأحكام قاةون دار الوثاش ال ومي لسة 1982م والسواشر الصادري بمولبه.

د /عدم اقثاري والمبالغ فيمنا يتعسن بالتح ي نات والمحاكمنات ال ضناشي ممنا ينؤثر عسنإل تح ين العدالن

والعمننل عسننإل تأكينند مبنندأ حكننم ال نناةون وعنندم التعسي ن عسننإل المحاكمننات يال بعنند الفصننل فييننا
بصف ةياشي .

ه نن /عنندم ةصننر أي أمننر يخنندش اآلداب العام ن أو يمننس ك ارم ن األصننخاص أو حرمنناتيم الصخصنني أو

اقفضاء بأي أمر يكون من صأةه اقضرار بسنمع أي صنخص أو بثروتنه أو بإسنمه التلناري
أو ةصر أي أمر ي صد به تيديد أو يرغامه عسإل دفع أي منال ب رين غينر مصنروع أو ت نديم

أي مةفع لسغير أو حرماةه من حري العمل.

و /عنندم ةصننر أي أمننر يحننرض عسننإل يرتكنناب اللنراشم أو يثنناري البغضنناء أو بن
الملتمع.

روو الصن اق بننين أفنراد

د /عدم ةصر أي أمر من صأةه يثاري الفتن العرقي أو السوةي أو تيديد وحدي البالد.
و /عدم التعريض بال وات الةمامي وتثبي همتيا.

واجبات الصحفي وأخالقيات المهنة

 /1 /30مننع عنندم اقخننالل بمننا ورد فننإل الةمننام األساسننإل لإلتحنناد العننام لسصننحفيين السننوداةيين لسننة
1992م وااللتدامات الواردي فإل المادي  29من هذا ال اةون يستدم الصحفإل باآلتإل:

العمل عسإل تح ي األهداف الو ةي والدعوي يلإل السالم والتآخإل والوحدي الو ةي .
عدم اقساءي يلإل األديان السماوي وكريم المعت دات.

ج -مراعاي الصدق والموضوعي فإل معالل الصؤون العام وذلك باقعتماد عسنإل أسنسوب الة ند الةدينه
المب أر من الغرض تلا مختسا ال ضايا.
د -م ارعنناي الموضننوعي فننإل كننل مننا يكتننب ويةصننر فننإل ملننال الة نند الننذي يتةنناول األف نراد والصخصننيات
العام .

وخس يا واقبتعاد عن أسسوب المياترات وال ذف والتلرير لسييشات واألفراد.
هن -التمسك بت اليد المية ُ
و -عدم تس نإل أي يعاةنات منن أي لين محسين كاةنت أو ألةبين ب رين مباصنر أو غينر مباصنر وذلنك
/2

وف اً لاسس التإل يضعيا الملسس.
دون المساس بأحكام المادتين  29و  30يستدم الصحفيون بميثاق صرف المية الصحفي .

منح تداول الصحف والمطبوعات األجنبية وحظر إستيرادها

/31

 -1ي وم الملسس بمولب أمر بمةع تداول أي صحيف أو م بوع ألةبإل أو يحمنر يسنتيرادها
فإل الحاالت اآلتي :

أ /ق اررات م ا ع الدول الصادري ب اةون.
ب /اقخالل باآلداب العام .

ج /اقساءي لاديان السماوي وكريم المعت دات.

د /اقساءي لرؤساء الدول الص ي والصدي أو اقضرار باألمن ال ومإل لسبالد.
 -2يصدر الملسس األمر المةصوص عسيه فإل البةد (1ق بةاء عسإل توصي السس ات المختص .

 -3يلن ننود لكن ننل صن ننخص يتضن ننرر من ننن صن نندور األمن ننر بن ننالمةع أو الحمن ننر أن ي عن ننن لن نندي المحكم ن ن
المختص وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ يصدار .

الفصل السابع
الترخيص للمطابع ودور الطباعة والتغليف والتجليد ووكاالت األنباء ومكاتب الخدمات الصحفية
وجوب الحصول على الترخيص
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 -1ال يلننود ألي صننخص أن يمتسننك أي م بع ن أو دار لس باع ن أو التغسيننا أو التلسينند أو

وكالن ن لاةبن نناء أو مكاتنننب الخننندمات الص ننحفي أو يحودهن ننا أو يسن ننتغسيا دون الحصن ننول عسن ننإل

ترخيص بذلك من الملسس وف اً لسصرو والضواب التإل تحددها السواشر.

 -2يلننود لسملسننس أن يسغننإل أو يوقننا فننإل أي وقننت رخص ن أي م بع ن متننإل يقتةننع بولننود مخالف ن

لصننرو الرخص ن ويلننود لسمتضننرر أن يسننتأةا ال نرار خننالل ثالثننين يوم ناً مننن تنناريخ يبالغننه

بال رار لسمحكم المختص .

 -3يلب أن يصتمل سب الترخيص عسإل البياةات الواردي فإل المادي (7ق.

تجديد الترخيص

/33

يلدد الترخيص الممةوو وف ا ألحكام المادي (32ق سةوياً بعد دفع الرسوم الم رري.

/34

 -1يحدد الملسس رسوم الترخيص الذي يمةر وف اً ألحكام المادي  32وتلديد .

الرسوم والتأمين

 -2يلننب عسننإل كننل صننخص يت نندم ب سننب لسحصننول عسننإل تننرخيص وف ناً ألحكننام المننادي  32أن يننودع

تأميةاً مةاسباً يحدد الملسس بمولب أمر مةه ،عسإل أن ينرد التنأمين المنذكور عةند يلغناء التنرخيص أو
وقف وذلك بةاء عسإل سب مكتوب من ذلك الصخص.

الفصل الثامن

الجزاءات والعقوبات

الجزاءات:
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 -1يلود لسملسس فإل حال مخالف أي صخص ألحكام أي من المواد (1/6ق أو (8ق9( ،ق10( ،ق أو

(2/17ق أو (29ق أن يوقع عسيه أي من اللداءات اآلتي وهإل:
أ -اقةننذار.

ب -يي اف مداول العمل لمدي أسبوع.

ج -يي اف مداول العمل لمدي صيرين.
-2

يلننود لسملسننس أن يسغننإل التننرخيص الممةننوو ألي صننخص وف ناً ألحكننام هننذا ال نناةون فننإل حال ن

-3

يلود لكل صخص يتضرر من صدور أحكنام بمولنب المنادي (1( – 35ق و (2ق أن يسنتأةا

يداةته لسمري الثاةي لمخالفته لاحكام المذكوري فإل البةد (1ق.

لدي المحكم المختص فإل فتري ال تديد عن أسبوعين.

العقوبات:

 /1 /36يعاقب كل صخص يخالا أحكام المادي (1/6ق أو (2/17ق بالسلن لمدي ال تتلاود سة واحندي أو
غرام ال ت ل عن سبع آالف ديةار سوداةإل أو الع و تين معاً.
وذلك مع عدم اقخالل بأي ع وبات أخرى يكون عرض ليا وف اً ألحكام أي قاةون آخر.

 /2يعاقب كل صخص يخالا أحكام المادي(29قأو(31قأو(32ق بالسلن لمدي ال تتلاود
سةتين أو غرام ال ت ل عن عصري آالف ديةار سوداةإل أو الع و تين معاً.

 /3يلننود لسمحكم ن المختص ن أن تننأمر بنندالً ع ننن توقيننع الع وبننات المةصننوص عسييننا فننإل
بمصادري األصياء موضوع المخالف .

البة نند(1ق

الفصل التاسـع
أحـكام عامـة

 /1مرالعن حسننابات المؤسسننات الصننحفي عسننإل الننرغم مننن أحكننام أي قنناةون آخننر ي ننوم الم ارلننع العننام أو مننن
يفوضه بمرالع حسابات لميع المؤسسات الصحفي .

حكم إنتقالي

 /1تسننتمر الصننحا الصننادري وف ناً ألحكننام قنناةون الصننحاف والم بوعننات لسننة 1406ه ن لمنندي سننت أصننير بعنند
تاريخ صدور هذا ال اةون ،وذلك قعادي ترتيب أوضاعيا وف اً ألحكام هذا ال اةون.
المحكم المختص

 /1يحنناكم كننل صننخص يرتكننب أي مخالف ن ألحكننام هننذا ال نناةون أمننام المحكم ن األولننإل أو أي محكم ن لةاشي ن

أعسإل.

سلطة إصدار اللوائح

يلود لسملسس أن يصدر السواشر الالدم لتةفيذ أحكام هذا ال اةون.

