نظام املطبوعات والنشر
صدر باملرسوم امللكي رقم (م )23/بتاريخ 1231/9/2هـ
واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م )32/بتاريخ 1222/2/11هـ
واملرسوم امللكي رقم (م )11/بتاريخ 1221/3/3هـ
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املادة األوىل :
تعريفات  :تدل املصطلحات اآلتية حيثمـا وردت يف هـاا النظـام علـمل املعـاني املبينـة قرين ـا .
 - 1التداول :جعل املطبوعة يف متناول عدد من األشـاا

بتوييع ـا نانـا عو عر ـ ا للبيـ عو

إلصاق ا علمل اجلدران عو عر ا علمل واج ات احملالت عو اللوحات الضـويية عو لوحـات الطـرو عو
غري ذلك .
 -3الصحافة  :م نة حترير املطبوعات الصحفية عو إصدارها .
 -2الصحفي  :كل من اختا التحرير الصحفي م نة له ،سواء عكانت عصلية عم إ افية .
 -2الصحيفة  :كل مطبوعة ذات عنـوان اابـت تصـدر بصـفة دوريـة عو يف املناسـبات يف مواعيـد
منتظمة عو غري منتظمة ،كاجلرايد واجملالت والنشرات .
 -5الطاب  :املسئول عن املطبعة ،سواء عكان صاحب ا عم من يقوم مقامه .
 -6املطبعة  :كل منشأة ععدت لطب الكلمات عو األصوات عو الرسوم عو الصور ب دف تداوهلا .
 -7املطبوعة  :كل وسيلة للتعبري مما يطب للتداول ،سواء عكان كلمة عم رمسا عم صورة عم صوتا .
 -1املكتبة  :احملل املعد لعرض الكتب عو الصحف عو ما يف حكم ا للبي عو للتأجري .
 -9املويع  :الوسيط -فردا عو شركة -بني املؤلف عو الناشر ونقاط التويي واملستفيد .
 -12املؤلف  :من يقوم بإعداد مادة علمية عو اقافية عو فنية ب دف تداوهلا .
 -11الناشر  :من يتوىل إصدار عي إنتاج علمي عو اقايف عو فين بغرض التداول .
 -13الويارة  :ويارة اإلعالم .
 -12الويير  :ويير اإلعالم .

2

املادة الثانية :
ختض ألحكام هاا النظام النشاطات اآلتية :

 .1املطبوعــات  .3 ،خــدمات اإلعــداد ملــا قبــل الطباعــة  .2 ،املطــاب  .2 ،املكتبــات ،
 . 5الرسم واخلط  .6 ،التصوير الفتوغرايف  .7 ،استرياد األفالم وعشـرطة الفيـديو عو بيع ـا عو
تأجريها  .1 ،التسجيالت الصوتية واألسطوانات  .9 ،اإلنتاج الفـين اإلذاعـي عو التلفويـوني عو
السـينمايي عو املســرحي  .12 ،االســتوديوهات التلفويونيـة واإلذاعيــة  .11 ،مكاتــب وســايل
اإلعالم األجنبية ومراسلوها .13 ،الدعاية واإلعالن  .12 ،العالقات العامـة .12 ،النشـر .15 ،
التويي  .16 ،اخلدمات الصحفية  .17 ،إنتاج برامج احلاسـب اآللـي عو بيع ـا عو تأجريهـا ،
 .11الدراســات واالستشــارات اإلعالميــة  .19 ،النســخ واالستنســا  .32 ،عي نشــاط تق ـ
الويارة إ افته ويقره رييس نلس الويراء.
املادة الثالثة :
يكون من عهداف املطبوعات والنشر الدعوة إىل الدين احلنيف ومكارم األخالو واإلرشاد إىل كل ما
فيه اخلري والصال  ،ونشر الثقافة واملعرفة.
املادة الرابعة :
 -1ال جيوي مواولة عي نشاط مما ذكر يف املادة الثانية إال ب خيص من الويارة وال يعفـي هـاا مـن
احلصول علمل عي ترخيص توجبه األنظمة األخرى .
 -3حتدد الاليحة التنفياية مدة ال خيص لكل نشاط كما حتدد امل لة املناسبة لتجديـد ال خـيص
قبل انت ايه بعد التأكد من مواولة امل نة.
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املادة اخلامسة :
 -1م مراعاة ما تقضي به األنظمة واالتفاقيات يش ط فيمن يعطمل ال خيص اآلتي:
ع  -عن يكون سعودي اجلنسية ،وجيوي -بقرار من نلس إدارة اهليئة العامة لالستثمار -اسـتثناء عي
من النشاطات الواردة يف املادة ( الثانية ) من النظام من هاا الشرط".
ب  -عال يقل عمره عن مخس وعشرين سنة ،وللويير االستثناء من هاه السن ملسوغات يراها .ج -
عن يكون من املش ود هلم حبسن السرية والسلوك ملمارسة هاا النشاط .د  -عن يكون حاصلًا علـمل
مؤهل مناسب ،وفق ما حتدده الاليحة التنفياية.
 -3يف حالة الشركات تطبق الشروط السابقة علمل ممثلي ا.
 -2تنظم الاليحة التنفياية الشروط الاليمة لعمل مكاتب وسايل اإلعالم األجنبية ومراسلي ا.
املادة السادسة :
للج ات احلكومية واملؤسسات التعليمية والبحثية واجلمعيـات العلميـة واألنديـة األدبيـة والثقافيـة
واملؤسسات الصحفية األهلية إصدار مطبوعات غري دورية يف نال اختصاص ا وحتت مسئوليت ا.
املادة السابعة :
حيـــدد مقـــدار رســـم ال خـــيص عو ديـــده للمقـــر الرييســـي عو الفـــرع وفـــق اآلتـــي :
 -1علفا ريال ( )30222لكل من النشاطات اآلتية:
ع  -املطاب  .ب  -خدمات اإلعداد ملا قبل الطباعة .ج  -النشر .د  -التويي  .هــ  -اإلنتـاج الفـين
اإلذاعــي عو التلفويــوني عو الســينمايي .و  -االســتوديوهات التلفويونيــة واإلذاعيــة .ي -الدراســات

واالستشــارات اإلعالميــة - .اخلــدمات الصــحفية .ط  -الدعايــة واإلعــالن .ي  -العالقــات
العامة .ك  -استرياد األفالم وعشرطة الفيديو عو بيع ـا عو تأجريهـا .ل  -إنتـاج بـرامج احلاسـب
اآللي عو بيع ا عو تأجريها .
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 -3علف ريال ( )10222لكل من النشاطات اآلتية:
ع  -املكتبـــات .ب  -التســـجيالت الصـــوتية واألســـطوانات .ج  -الرســـم واخلـــط .د  -التصـــوير
الفوتوغرايف .هـ  -النسخ واالستنسا .
املادة الثامنة :
حرية التعبري عن الرعي مكفولة مباتلف وسايل النشر يف نطاو األحكام الشرعية والنظامية.
املادة التاسعة :
يراعمل عند إجاية املطبوعة ما يلي :
"يلتوم كل مسؤول يف املطبوعة بالنقد املو وعي والبناء اهلادف إىل املصلحة العامة ،واملستند إىل
وقاي وشواهد صحيحة .وحيظر عن يُنشر بأي وسيلة كانت عي مما يأتي :
 - 1ما خيالف عحكام الشريعة اإلسالمية عو األنظمة النافاة.
 - 3ما يدعو إىل اإلخالل بأمن البالد عو نظام ا العام ،عو ما خيدم مصاحل عجنبية تتعارض م
املصلحة الوطنية.
 - 2التعرض عو املساس بالسمعة عو الكرامة عو التجريح عو اإلساءة الشاصية إىل مفيت عام اململكة
عو ععضاء هيئة كبار العلماء عو رجال الدولة عو عي من موظفي ا عو عي شاص من ذوي الصفة
الطبيعية عو االعتبارية اخلاصة.
 - 2إاارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني.
 - 5تشجي اإلجرام عو احلث عليه.
 - 6ما يضر بالشأن العام يف البالد.
 - 7وقاي التحقيقات عو احملاكمات ،دون احلصول علمل إذن من اجل ة املاولة نظاما".
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املادة العاشرة :
جيب عن تدون علمل كل مطبوعة تطب داخل اململكة ،البيانات الورقية الضرورية حبسـب مـا تقـرره
الاليحة التنفياية.
املادة احلادية عشرة :
جيوي التنايل عن ال خيص للغري عو تأجريه عو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الويارة ومبا يتفـق مـ
عحكام هاا النظام.
املادة الثانية عشرة :
إذا تويف صاحب ال خيص فإن علمل الوراة إشعار الويارة بالك خالل ش رين من تاريخ الوفاة ،وهلم
احلق يف استمرار النشاط بعد موافقة الويارة ومبا يتفق م عحكام هاا النظام.
املطبوعات الداخلية
املادة الثالثة عشرة :
علمل كل مؤلف عو ناشر عو طاب عو مويع يرغب يف طباعة عي مطبوعة عو توييع ا عن يقدم نساتني
من ا إىل الويارة إلجايت ا قبل طبع ا عو عر ا للتداول ،وعلمل الويارة إجاية املطبوعة عو رفضـ ا مـ
بيان األسباب خالل االاني يوما ،ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الويير.
املادة الرابعة عشرة :
علمل كل مطبوعة عن حتتفظ بسجل للمطبوعـات الـيت تطبـ في ـا يـمي للماتصـني عنـد الطلـب،
وللويارة يف الاليحة التنفياية عن تستثين من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
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املادة اخلامسة عشرة :
املؤلف و الناشر و الطاب مسئولون عما يرد يف املطبوعة من خمالفات إذا طبعت عو و عت للتداول
دون إجايت ا ،فإذا تعارت معرفة عي من م عصبح املـويع هـو املسـئول ،وإال فتقـ املسـئولية علـمل
الباي .
املادة السادسة عشرة :
تكلف الويارة املؤلف عو الناشر عن يقدم وفق نظام اإليداع النسخ املطلوبـة منـه لديـداع ممـا يطبـ
داخل اململكة.
املادة السابعة عشرة :
ال وي إ افة مواد الدعاية واإلعالن إىل األفالم عو األشرطة عو حنوها املسجلة علي ا مـواد فنيـة عو
ريا ية عو غريها اليت يتعاقد علمل استغالهلا يف اململكة ،إال عن طريق مؤسسات عو شركات دعاية
وإعالن حملية ،وبعد إجايت ا من الويارة ،وحتدد الاليحة التنفياية املدة الومنية لدعالنات يف كـل
عمل.

املطبوعات اخلارجية
املادة الثامنة عشرة :
اي املطبوعـا ت اخلارجيـة إذا خلـت مـن كـل مـا يسـيء إىل اإلسـالم عو نظـام احلكـم ،عو يضـر
باملصلحة العليا للدولة ،عو خيدش اآلداب العامة وينايف األخالو.
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املادة التاسعة عشرة :
اي املطبوعات اخلارجية عو ترفض م بيان األسباب خالل االاني يوما من تاريخ تسـلم الطلـب،
عما الصحف فتعامل وفقًا ملا حتدده الاليحة التنفياية.
املادة العشرون :
علمل كل سعودي يصدر مطبوعة غري دورية خارج اململكة ويتقدم للـويارة بطلـب إجايت ـا عن يرفـق
بطلبه ما يثبت إيداع النسخ املطلوبة وفق نظام اإليداع.
املادة احلادية والعشرون :
ال تســري رقابــة الــويارة علــمل مــا تســتورده اجل ــات احلكوميــة واملؤسســات التعليميــة والبحثيــة
واجلمعيات العلمية واألندية األدبية والثقافية واملؤسسات الصحفية األهلية من مطبوعات ألغرا ا.
املادة الثانية والعشرون :
حتدد الاليحة التنفياية -يف حدود عحكام هاا النظام -تنظيم استرياد املطبوعات اخلارجية وتوييع ا.
كما حتدد اإلجراءات الاليمة لتس يل اصطحاب الكتب واملطبوعات األخرى واالش اك ب ا مـن قبـل
الباحثني واملفكرين ألغرا م العلمية ويف حدود حيايت م الشاصية.
املادة الثالثة والعشرون :
جيوي بعد موافقة رييس نلس الويراء عن تطب صحف عجنبية يف اململكة وفقًا ملا حتدده الاليحـة
التنفياية ومبا يتفق م عحكام هاا النظام.
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الصحافة احمللية
املادة الرابعة والعشرون :
ال ختض الصحف احمللية للرقابة إال يف الظروف االستثنايية اليت يقرها رييس نلس الويراء.
املادة اخلامسة والعشرون :
 -1جيوي -خارج نطاو املؤسسات الصحفية األهلية -إصدار الصحف مـن قبـل اجل ـات األهليـة عو
األفراد ب خيص من الويارة بعد موافقة رييس نلس الويراء .
 -3يكتفمل مبوافقة الويارة إلصدار ما يأتي:
ع  -النشرات حمدودة التداول ،ولغري عغراض البي  ،مما تصدره اجل ات األهلية ،علمل عن تقتصر هاه
النشرات علمل ما خيدم نشاط اجل ة اليت تصدرها.
ب  -اجملالت العلمية وامل نية املتاصصة اليت تصدرها ج ات عهلية عو عفراد.
 -2إصدار الصحف واجملالت العلمية من قبل املؤسسات العامـة التعليميـة واجل ـات احلكوميـة،
وذلك بعد إشعار الويارة.
 -2املشرف علمل عي من املطبوعات الواردة يف هاه املادة ومدير اجل ة اليت تصدر عن ـا مسـئوالن
عما ينشر في ا مبوجب عحكام هاا النظام.
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املادة السادسة والعشرون :
يو

يف مكان باري من الصحيفة اسم صاحب ال خيص واسم رييس التحرير ورقم العـدد ومكـان

الصدور وتارخيه والسعر واسم املطبعة.
املادة السابعة والعشرون :
 -1ال جيوي استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ام احتجبت ،إال بعـد انقضـاء عشـرة ععـوام علـمل
احتجاب ـــا ،مـــا ز يتنـــايل عصـــحاب الشـــأن عـــن االســـم قبـــل انقضـــاء هـــاه املـــدة.
 -3ال جيوي اختاذ اسم لصحيفة يؤدي إىل االلتباس م اسم غريها.
املادة الثامنة والعشرون :
حتدد الاليحة التنفياية القواعد املنظمة لبدل االش اك السنوي يف الصحف وقيمـة النسـاة الواحـدة
وشؤون اإلعالنات.
املادة التاسعة والعشرون :
للويارة سحب ال خيص عو إلغاء املوافقة علمل إصدار الصـحيفة يف إحـدى احلـالتني اآلتيـتني :
 -1إذا ز يتم اإلصدار خالل مدة عقصاها سنتان من اإلبالغ بال خيص.
 -3إذا توقف اإلصدار مدة متصلة تويد علمل سنة.
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املادة الثالاون :
حيظر علمل الصحف وعلمل العاملني في ا قبول عي منفعة من هبات عو إعانات عو غريها مـن ج ـات
داخلية عو خارجية إال بعد موافقة الويارة.
املادة احلادية والثالاون :
ال متن الصحيفة عن الصدور إال يف الظروف االستثنايية وبعد موافقة رييس نلس الويراء.
املادة الثانية والثالاون :
ع  -جيوي نشر اإلعالنات التحريريـة للمؤسسـات واألفـراد ،بشـرط اإلشـارة إىل عن ـا مـادة إعالنيـة.
ب  -جيوي نشر اإلعالنات التحريرية للدول بعد موافقة الويارة م اإلشارة إىل عن ا مادة إعالنية.
املادة الثالثة والثالاون :
 -1ريــيس حت ريــر الصــحيفة عو مــن يقــوم مقامــه يف حالــة غيابــه مســئول عمــا ينشــر في ــا.
 -3م عدم اإلخالل مبسئولية رييس التحرير عو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولًا عما يرد فيه.

املادة الرابعة والثالاون :
جريدة عم القرى هي الصحيفة الرمسية للدولة.
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اجلواءات
املادة اخلامسة والثالاون :
علمل كل صحيفة نسبت إىل الغري تصرحيًا غري صحيح عو نشرت خما خاطئا عن تصحح ذلك بنشـره
نانا ،بناء علمل طلب صاحب الشأن يف عول عدد يصدر بعـد طلـب التصـحيح ،ويكـون ذلـك يف
املكان الاي سبق عن نشر اخلم عو التصريح فيه عو يف مكـان بـاري من ـا ،وملـن عصـابه ـرر حـق
املطالبة بالتعويض.
املادة السادسة والثالاون :
" للويارة  -عند االقتضاء  -سحب عي مطبوعة دون تعويض ،إذا تضمنت عيـا مـن األمـور احملظـور
نشرها ،املنصو

علي ا يف املادة (التاسعة) من هاا النظام".

املادة السابعة والثالاون :
 - 1تشكل جلنة ابتدايية  -عو عكثر  -برياسة من تتوافر فيـه خـمة يف األعمـال القضـايية ،وعضـوية
مستشار نظـامي وعحـد املاتصـني يف اإلعـالم ،للنظـر يف خمالفـات عحكـام هـاا النظـام وتطبيـق
العقوبات الواردة فيه.
 - 3ال تنظر اللجنة إال يف الشكاوي اليت يرفع ا عي شاص ممن له صـفة ومصـلحة مباشـرة ،عو مـا
حيال إلي ا من الويير.
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 - 2تصدر قرارات اللجنة االبتدايية باإلمجاع عو باألغلبية بعد دعوة املاالف عو من ميثلـه ،ومسـاع
عقواله ،وجيوي هلا دعوة من ترى االستماع إىل عقواله.
املادة الثامنة والثالاون :
م عدم اإلخالل بأي عقوبة عشد ينص علي ا نظام آخر ،يعاقب كل من خيـالف عحكـام هـاا النظـام
بواحدة عو عكثر من العقوبات التالية :
 - 1غرامة ال تويد علمل ( )522مخسماية علف ريال ،وتضاعف الغرامة إذا تكررت املاالفة.
 - 3إيقاف املاالف عن الكتابة يف مجي الصحف واملطبوعات ،عو عن املشـاركة اإلعالميـة مـن
خالل القنوات الفضايية ،عو عن ما معا.
 - 2إغالو عو حجب حمل املاالفة مؤقتا عو ن اييا ،فإن كان حمل املاالفة صحيفة فيكون تنفيـا
قرار اإلغالو مبوافقة رييس نلس الويراء ،وإن كان حمل ا صحيفة إلك ونية عو موقعا وحنـو ذلـك
فيكون تنفيا قرار اإلغالو عو احلجب من صالحية الويير.
 - 2نشر إعتاار من املاالف يف املطبوعة  -إذا كانت خمالفته نشر معلومات مغلوطـة عو ات امـات
اه املاكورين يف الفقرة ( )2من املادة (التاسعة) من هاا النظام  -وفق الصيغة اليت تراهـا اللجنـة
وعلمل نفقته اخلاصة ويف املكان نفسه الاي نشرت فيه املاالفة.
وإذا كانت املاالفة متثل إساءة إىل الدين اإلسالمي ،عو املساس مبصاحل الدولة العليا عو بعقوبـات
خيتص بنظرها القضاء ،فعلمل اللجنة إحالت ا  -بقرار مسبب  -إىل الويير لرفع ا إىل امللك للنظر يف
اختاذ اإلجراءات النظامية إلقامة الدعوى عمام احملكمة املاتصة ،عو اختاذ ما يراه حمققًـا للمصـلحة
العامة ".
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املادة التاسعة والثالاون :
للويارة سحب املطبوعات املعرو ة للتـداول داخليـة كانـت عو خارجيـة يف احلـالتني اآلتيـتني :
 -1عندما تكون حمظورة التداول.
 -3عندما تكون غري ناية وتكون مشتملة علـمل بعـض احملظـورات املنصـو علي ـا يف املـادة
التاسعة عو املادة الثامنة عشرة .وتكون اجل ة املاولـة بـالنظر يف ذلـك اللجنـة املنصـو علي ـا يف
املادة السابعة والثالاني ،وهي اليت تقرر مـا تـراه مناسـبا بإتالف ـا دون تعـويض عو تكليـف صـاحب
العالقة بإعادت ا إىل خارج اململكة علمل نفقته إن كانت خارجية.
املادة األربعون :
 - 1تشكل جلنة استئنافية برياسة من تتوافر فيه خمة األعمـال القضـايية وعضـوية مستشـار نظـامي
وعحد املاتصني يف اإلعالم ال تقل اخلمة العملية ألي م ن م عن مخس وعشـرين سـنةل للنظـر يف
التظلمات املقدمة من ذوي الشأن علمل قرارات اللجنـة االبتداييـة املشـار إلي ـا يف املـادة (السـابعة
والثالاني) من هاا النظام ،وتصدر قرارات ا باإلمجاع عو باألغلبية ،وتكـون ن اييـة غـري قابلـة للطعـن
عمام عي ج ة عخرى.
 - 3يصدر الويير القواعد املنظمة لعمل اللجنتني االبتدايية واالستئنافية وبيان اختصاصـات ما وفـق
ما هو وارد يف هاا النظام.
 - 2يصدر عمر ملكي بتـأليف اللجنـتني االبتداييـة واالسـتئنافية وتسـمية رييسـي ما وععضـاي ما،
وحتدد يف األمر مكافتت م .وتكون مدة العضوية يف اللجنتني اال سنوات قابلة للتجديد.
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املادة احلادية واألربعون :
إذا عجايت الويارة املطبوعة ام طرع ما يوجب سحب ا فعلي ا تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفـة
النسخ املسحوبة.
عحكام عامة
املادة الثانية واألربعون :
علمل الويا رة عن تكلف إلجاية األعمال العلمية والفكريـة مـن تتـوافر فـي م األهليـة لـالك مـن ذوي
الكفاية والتاصص واإلملام باألنظمة وتعليمات النشر ،وهلا عن تستعني يف ذلك مبن تـراه مـن غـري
املتفرغني من خارج ا.
املادة الثالثة واألربعون :
تض الويارة بالتنسيق م اجل ات ذات العالقة القواعد املنظمة إلقامة معارض الكتـب مـن قبـل دور
النشر والتويي األهلية وتشرف علي ا.
املادة الرابعة واألربعون :
جيوي بقرار من الويير إنشاء مجعيات لنشاطات مما هو منصـو عليـه يف املـادة الثانيـة ملعاجلـة
مشكالت ا وتنسيق م مات ا ،وعلمل كل مجعية عن تض اليحة يعتمدها الويير تو ح عهداف ا وتـنظم
عمل ا.
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املادة اخلامسة واألربعون :
الويارة هي اجل ة املنوط ب ا متابعة تنفيا هاا النظام ومساءلة من خيالفه وفقًا ألحكامه.
املادة السادسة واألربعون :
يصدر الويير الاليحة التنفياية هلاا النظام يف مدة عقصاها مثانية عشر ش را من تاريخ نشره ،وتنشـر
يف اجلريدة الرمسية.
املادة السابعة واألربعون :
علمل من ميارس عي نشاط من النشاطات اليت حيكم ا هاا النظام عن يقوم بتصـحيح عو ـاعه طبقًـا
لألحكام الواردة فيه ،وذلك خالل سنتني من تاريخ نفاذه.
املادة الثامنة واألربعون :
حيل هاا النظام حمل نظام املطبوعات والنشر الصادر باملرسوم امللكي ذي الـرقم (م )17/والتـاريخ
1223 /2 /12هـ ،ويلغي ما يتعارض معه من عحكام.
املادة التاسعة واألربعون
ينشر هاا النظام يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به بعد تسعني يوما من تاريخ نشره.
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