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 م3122 لسنة(  32 ) رقم اإلعالم وزير قرار
 المسموعة والمرئيةالمقروءة والئحة رسوم المنشآت الصحفية الخاصة  بشؤن

 
 :اإلعــــالم وزير

 .والئحته التنفوذية م بشأن الصحافة واملطبوعات0991( لسنة52طالع على القانون رقم )اإلعد ب

 زراء.م بشأن جملس الو5112( لسنة3) وعلى القانون رقم

 م بشأن الالئحة التنظوموة لوزارة اإلعالم.0991( لسنة 92وعلى القرار اجلمهوري رقم )

م بشأن تشكول حكومة اإلنقاذ 5105( لسنة 25اجمللس السواسي األعلى رقم )رئوس وعلى قرار 

 .وتعديله الوطين وتسموة أعضائها

 ونظرًا ملا تقتضوه املصلحة العامة.
 

 //قــــــرر//
 

 ألولالفصل ا
 التسمية

 (.ئحة رسـك المشآتت الححيةة الااحة المرركةة كالمسمكةة كالمرئةةل تسمى هذه الالئحة بػ)(1مادة)
 

 الفصل الثاني
 رأس مال إنشاء إصدار الصحف المقروءة الورقية واإللكترونية

 واإلذاعات والقنوات الفضائية الخاصة
 

مرركةة كرقةة كاشت أك إلكتركشةة مسمكةة أك ةجب إلشآاة أك إحدار ححةية أك مجمة  -أ( 2مادة) 
 :المبالغ التالةة مرئةة أل ةرؿ رأسمالها المكدع ةف

 لمححةية أك المجالت الةكمةة. لاير أثشةف ممةكف كامسمائة ألؼمبمغ . 1
 ممةكف لاير لمححةية اإلسبكةةة.مبمغ . 2
 ممةكف كامسمائة ألؼ لاير لممجمة اإلسبكةةة.مبمغ . 3
 كف كمائتي ألؼ لاير لممجمة الآهرةة ك اليحمةة.ممةمبمغ . 4
 . مائتي ألؼ لاير لمشآرة اإلةالشةة.5
 امسمائة ألؼ لاير لمححؼ اإللكتركشةة كالشآر اإللكتركشي.مبمغ . 6
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 اإللكتركشةة.الكرقةة ك ثالثة ممةكف لاير ككالة األشباة مبمغ . 7
 امسة ممةكف لاير لممشآتت اإلذاةةة.مبمغ . 8
 يزةكشةة.عة ممةكف لاير لممشآتت التمسبمبمغ . 9
كالتشظةمات السةاسةة المحرح  ةستثشى مف حكـ اليررة السابرة الححؼ التي تحدرها األحزاب -ب

  كالمشظمات الجماهةرةة كاإلبداةةة كالكزارات كالمؤسسات الحككمةة.لها، 
بت تكرةدها لرأس الماؿ المحدد في تردـ الكسةمة اإلةالمةة إلى اإلدارة الماتحة إآعاران بشكةان ةث( 3مادة)

 .(2اليررة)أ( مف المادة)
 

 الفصل الثالث
 قيمة الترخيص ورسوم التجديد

 

ترـك اإلدارة العامة لمآؤكف المالةة بالكزارة بتححةؿ رسـك الترااةص كالتجدةد مف الجهة  -أ (4مادة)
 طالبة الترااةص.

حدار ححةية أك مجماتر تحدد رسـك ال -ب ة مرركةة كرقةة أك الكتركشةة أك اةص بإشآاة كا 
 :كاآلتي ااحة مشآته إذاةةة أك تميزةكشةة

 أك المجمة الةكمةة مبمغ كقدره مائة كامسة كةآركف ألؼ لاير. الححةية -1
 اإلسبكةةة مبمغ كقدره امسكف ألؼ لاير. الححةية -2
 اإلسبكةةة مبمغ كقدره امسة كسبعكف ألؼ لاير. المجمة -3
 بمغ كقدره ستكف ألؼ لاير.الآهرةة  كاليحمةة م المجمة -4
 اإلةالمةة مبمغ كقدره ةآرة ألؼ لاير. الشآرة -5
 .لاير ألؼ كةآركف كامسة مائة كقدره مبمغ اإللكتركشي كالشآر اإللكتركشةة الححؼ -6

 اإللكتركشةة مبمغ كقدره مائة كامسة كسبعكف ألؼ لاير.ك  الكرقةة ككالة األشباة  -7

الترارةر ك المكشتاج ك تسجةؿ الالمي المسمكع كادمات التي تردـ ادمات المكشتاج الة المشآتت  -8
الذاةةة سكاةن كاشت اإلابارةة الحكتةة لإلذاةات أك التي تردـ ادمات تسجةؿ كمكشتاج البرامج 

 ابار أك كثائؽ أك فالآات بكافة أشكاةها مبمغ كقدره اثشةف ممةكف لاير.مسمسالت أك أ

ماححة ةغطي بثها مشاطؽ الجمهكرةة حسب التكزةع اإلذاةةة التي تردـ ادمات ةامة أك  المشآتت -9
 ( كتردـ:FM, MW,SWالجغرافي المحدد باارطة البث المسمكح به ةمى مكجات الػ)
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 ادمات اإلشتاج اإلةالمي المسمكع ةدفع مبمغ كقدره ممةكف كثماشمائة ألؼ لاير. -أ 

ه ممةكف ( كلمشطرة جغرافةة كاحدة مبمغ كقدر FM, MW,SWادمات البث ةمى مكجات الػ)  -ب 
 اؿ.ػػػػػػػػرة

( التياةمةة كالابارةة كالبث ةبر المكاقع اللكتركشةة FM, MW,SWادمات الرسائؿ الرحةرة )  -ج 
مائة ألؼ لاير ةبر آركات كسةطة مراص لها مف كزارة الةالـ كالجهات ذات العالقة مبمغ كقدرة 

 .%( مف حافي الربح ةشد الحساب الاتامي11ةشد التراةص ك)

(  FM , MW,SWي شطاؽ البث الذاةي ةمى مشاطؽ جغرافةة اارل ةمى مكجات الػ )التكسع ف -د 
 اؿ.ػػػػمبمغ كقدره ممةكف رة

التكسع في شطاؽ البث اإلذاةي اليضائي ةبر البث اليضائي بكاسطة األقمار الحشاةةة في  -ق 
 اؿ.ػػػالجمهكرةة مبمغ كقدرة تسعمائة ألؼ رة

( اارج الجمهكرةة كتحدةد FM, MW,SWت الػ) التكسع في شطاؽ البث اإلذاةي ةبر مكجا -ك 
 الدكلة المستهدفة مبمغ كقدره اثشةف ممةكف لاير.

اإلذاةةة التي ترـك بإةادة البث ألم مشآأه اةالمةة إذاةةة اارج شطاؽ الجمهكرةة كترـك المشآتت  -11
 لؼ لاير.أبشرمها كبثها كما هي دااؿ الجمهكرةة لكؿ مشطرة جغرافةة مبمغ كقدره سبعمائة كامسكف 

ةالـ المسمكةة أك اإللكتركشةة ككسةط تجارم( لكسائؿ اإلالتي تردـ ادمات إةالمةة ) المشآتت  -11
ادمات ته إذاةةة كالتركةج لها كبةعها كتردـ استئجار مساحات في الاارطة البرامجةة ألم مشآك 

إللكتركشةة التابعة تسجةؿ كمكشتاج اإلةالشات التجارةة المسمكةة كاستئجار مساحات إةالمةة لممكاقع ا
 لممشآتت اإلذاةةة مبمغ كقدره ممةكف كامسمائة الؼ لاير.

( كممحراتها كالتجهةزات الالـز الرقمي -التماثمي التي ترـك باستةراد أجهزة البث اإلذاةي ) لمشآتتا -12
 -حكت  -مازجات  -الت كاب -إلشآاة المشآئات التي تردـ الادمات اإلذاةةة المسمكةة )هكائةات

 ثالثة ممةكف كامسمائة الؼ لاير.كقدرة مبمغ ..الخ( ات ..لةشك

( التياةمةة كاإلابارةة لممشآئات اإلذاةةة SMS, MMS ,IVRالتي تردـ ادمات رسائؿ )  لمشآتتا -13
إلذاةات كقشكات ةالمةة تبث مف  SMSائؿ ػػػػػػالمسمكةة كالمرئةة كةتضمف ذلؾ التحكةت ةبر رس

مف حافي الربح ةشد رفع الحساب  (%11)كالؼ لاير ةشد التراةص  اارج الراضي الةمشةة مبمغ مائة
 الاتامي.
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التميزةكشةة التي تردـ ادمات المكشتاج اإلةالمي المرئي تسجةؿ كمكشتاج الترارةر  لمشآتتا -14
شتاج البرامج التميزةكشةة مسمسالت كاابار ككثائؽ مرئةة التميزةكشةة كتردـ تسجةؿ كا  الابارةة ال

 .مبمغ كقدره ثالثة ممةكف لاير اشكاةهاكفالآات بكافة 

تردـ ادمات ةامة اك متاححة ةغطي بثها ةبر األقمار الحشاةةة التي التميزةكشةة  لمشآتتا -15
 الجمهكرةة كتردـ :الرارات كمشها كؿ مشاطؽ 

 ةالمي المرئي مبمغ كقدره اثشةف ممةكف كامسمائة الؼ لاير.شتاج اإلادمات اإل  - أ

يضائي ةبر قمر حشاةي كاحد مع ةربات البث المباآر ادمات البث التميزةكشي ال - ب
 المتشرمة مبمغ كقدره سبعة ممةكف لاير.

 -( كما ةمي:SNGإلشتاج المرئي مع )ا لادماتكقدرة امسمائة ألؼ لاير  مبمغ  - ج

شتاج الترارةر اإلابارةة -1 المةداشةة لرشكات تميزةكشةة ةربةة كةالمةة مسمكح تسجةؿ كا 
 ةاسة الةالمةة المحددة.بالتعامؿ معها حسب الس

ربةة كةالمةة لممدااالت تردةـ ادمة البث التميزةكشي اليضائي لالرتباط مع قشكات ة-2
ك شآرات األابار لمرشكات المسمكح التعامؿ معها حسب السةاسة الةالمةة لمبرامج أ

 المحددة مف الكزارة.

بارةة كالبث ةبر المكاقع كالا( التياةمةة SMS, MMSتردةـ ادمات الرسائؿ الرحةرة الػ) - د
لكتركشةة ةبر آركات كسةطة مراص لها مف الكزارة مبمغ كقدره مائة الؼ لاير ةشد اإل 

 مف حافي الربح ةشد رفع الحساب الاتامي. (%11)التراةص ك

التكسع في شطاؽ البث التميزةكشي ةبر قمر حشاةي آار أك إضافي مبمغ كقدره ممةكف  - ق
 كامسمائة الؼ لاير.

( UHF – VHF – DVBي شطاؽ البث التميزةكشي ةبر محطات البث األرضي )التكسع ف - ك
كتحدةد مشاطؽ البث كفؽ الشطاؽ الجغرافي المحدد لكؿ مشطرة مبمغ كقدره اثشةف ممةكف لاير 

 لكؿ مشطرة.

 –آئات التميزةكشةة ذات ادمات ةامة أك متاححة ترـك بالبث األرضي )تماثميلمشا -16
 ( كتردـ :رقمي

 .لف لايرأاإلةالمي المرئي مبمغ كقدره إثشةف ممةكف كامسمائة  تاجشادمة اإل  -أ 
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( دااؿ شطاؽ الجمهكرةة حسب الشطاؽ الجغرافي رقمي –تماثمي ادمة البث األرضي) -ب 
 .لاير المحدد مع ةربات الشرؿ المباآر المتشرمة مبمغ كقدره سبعة ممةكف

ةالشات التجارةة كالبث التياةمةة كاإلابارةة كاإل(MMS – SMS)ادمات الرسائؿ الرحةرة  -ج 
التراةص  دةش لايرالف مبمغ كقدره مائة  آركات كسةطة مراص لها مف الكزارةةبر 

 مف حافي الربح ةشد رفع الحساب الاتامي. (%11)ك

إةالمةة ككسةط تجارم بةف كسائؿ الةالـ المرئةة لمشآئات التي تردـ ادمات ا -17
جةة ألم مشآأة تميزةكشةة كالتركةج لها كاللكتركشةة استئجار مساحات في الاارطة البرام

 كبةعها كتردـ الادمات التالةة:

 التسجةؿ كالمكشتاج لإلةالشات التجارةة المرئةة مبمغ كقدره ثالثة ممةكف لاير. -أ

ستئجار مساحات إةالشةة لممكاقع اللكتركشةة التابعة لممشآئات التميزةكشةة مبمغ إ-ب
 ةـ الحساب الاتامي.مف حافي الربح ةشد ترد (%11)وقدره 

لمشآئات التي تركـ بإةادة البث لرشاة اك اكثر ةبر قشكات الكابؿ كبحسب ما هك محدد ا -18
 .مليىن لاير مبمغ كقدرة

رقمي( كممحراتها  –جهزة البث التميزةكشي )تماثمي إستةراد ألمشآئات التي ترـك با -19
 –كامةرات ))ةكشةة المرئةة كالتجهةزات الالزمة إلشآاة المشآئات التي تردـ الادمات التميز 

 –( كحدات المكشتاج رقمي –تماثمي محطات البث األرضي ) -  SNG–مازجات 
 .لايرمف التجهةزات الالزمة المحددة مبمغ كقدره سبعة ممةكف  ((الخاإلضاةة....

راكات الكركت كاألجهزة المآيرة إلسترباؿ البث آتلمشآئات التي تردـ ادمات بةع كا  ا -21
 .لاير آتراكات سشكةان لمباقات المآيرة المحددة مبمغ كقدره ممةكفد اإلاليضائي كتجدة

البث لرشكات أك باقات تميزةكشةة أك اذاةةة ةبر لمشآئات اإلةالمةة تردـ ادمة تأجةر ا -21
 .لف لايرأحددة مبمغ كقدره ممةكف كامسمائة قمار الحشاةةة الماأل

سترجاع رسـك التراةص مهما كاشت مطالبة بإةحؽ لمجهة المراص لها الحكاؿ ل في كؿ األ( 5مادة)
 المدة المتبرةة مف مدة التراةص.

مف الرسكـ   (%51)( ةتـ تجدةد التراةص سشكةان كتحدد رسـك تجدةد التراةص بشسبة 6مادة)
( كتيرض غرامة تأاةر تجدةد الترااةص ةف كؿ آهر بالشسبة لمححؼ 4المحددة في المادة )
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كاللكتركشةة مبمغ كقدره ةآرة الؼ لاير كبالشسبة لممشآئات كالمجالت المرركةة الكرقةة 
 الذاةةة كالتميزةكشةة الااحة مبمغ كقدره مائة الؼ لاير ةف كؿ آهر.

ستاراج بدؿ فاقد مرابؿ دفع مبمغ دةرك التراةص الممشكح له ةحؽ له إك مأ مالكي( اذا فرد 7مادة)
ة لكتركشةالكرقةة أك اإل ت المرركةة كقدره ةآركف الؼ لاير كذلؾ بالشسبة لمححؼ كالمجال

ذاةةة كف الؼ لاير بالشسبة لممشآئات اإلربعكمبمغ أ ،لكتركشةةاإل  الكرقةة أك شباةكككالت األ 
 كالتميزةكشةة.

 سشددارة الماتحة بالكزارة تححةؿ المبالغ المالةة مف طالبي الترااةص بمكجب ( تستكفي اإل8مادة)
التي تـ تححةمها كالغرض مف تححةؿ  كالمبالغلدافع سـ ارسمي مف احؿ كحكرة، ةكضح إ

 حؿ لدافع المبمغ كترفؽ الحكرة بأكلةات طمب التراةص.تسمةـ األالمبمغ ك 
لكتركشةة بمجالت معةشة اإل  كأف ةستثشي الححؼ كالمجالت المرركةة الكرقةة ( ةحؽ لمكزةر أ9مادة)

ليحؿ كبالشسبة لممشآئات مف دفع بعض أك كامؿ قةمة التراةص المآار الةه في هذا ا
الذاةةة التميزةكشةة فإشه ةحؽ لمكزةر أف ةمشحها تايةض لرسـك التجدةد بشاة ةمى  ةرض 

فادة اإلدارات الماتحة بمشح التراةص آرةطة أف تككف شسبة البرامج المحمةة كا لكطشةة كا 
ةف شسبة ذاةةة كالتميزةكشةة لمجهة طالبة التجدةد ل ترؿ كالتشمكةة ةمى الاارطة اإل

مف  (%41)مف المساحة الزمشةة كالبرامجةة لبث الجهة كبما ل ةتجاكز مف شسبة  (41%)
 رسـك التجدةد المحددة.

ألم جهة كاشت آرةطة أاذ المكافرة المسبرة مف الكزارة  ةف التراةص( إذا تـ التشازؿ 11مادة)
مف قةمة  (%11)بة كحدكر قرار كزارم بذلؾ تستكفي الكزارة رسمان مالةان شظةر ذلؾ بشس

 التراةص المحدد.
 
 

 كما ةمي:الكزارة ( ةمى طالب التراةص تردةـ ضماشة بشكةة سارةة الميعكؿ بإسـ 11مادة)
ؼ كالمجالت المرركةة الكرقةة كاإللكتركشةة كككالت األشباة الكرقةة أك اإللكتركشةة تردـ لححا - أ

 لؼ لاير.ضماشة بمبمغ كقدره مائتي أ
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مبمغ كقدره مف امسة ممةكف لاير الى الااحة تردـ ضماشة  كالتميزةكشةةذاةةة لمشآئات اإلا - ب
دارات الماتحة بذلؾ كةمى ضكة آاط المشآأة ككفران لما تردره اإلةآرة ممةكف لاير بحسب ش

 شطاؽ البث لها.

ةشد التجدةد  (%3)مف قةمة التراةص ك (%5)( تعيى الشآرات مف قةمة التراةص بشسبة 12مادة)
 ةالشةة.شآرات اإلبإستثشاة ال

 الفصل الرابع
 الميزانية العمومية والحساب الختامي

أك  لمرركةة الكرقةة أك اإللكتركشةة أك ككالت األشباة الكرقةةك المجمة االسشة المالةة لمححةية أ( 13مادة)
ؿ اثشى ةآر آهران مةالدةان تبدأ مف أك الااحة ك التميزةكشةةأك المشآئات اإلذاةةة ألكتركشةة اإل 

/ دةسمبر في شيس السشة ةدا سشة التأسةس كمشح التراةص 31ةشاةر مف كؿ سشة كتشتهي في 
 / دةسمبر مف شيس السشة.31حةث تبدأ مف تارةخ تأسةسها كمشح تراةحها كتشتهي في 

آمؿ المةزاشةة العمكمةة لمححةية أك المجمة المرركةة الكرقةة أك اإللكتركشةة أك ككالت ف ت( ةجب أ14مادة)
ة الااحة التي تردـ ادماتها ةمى ذاةةة كالتميزةكشةالكرقةة أك اإللكتركشةة أك المشآئات اإل شباةأل ا

 ةرادات كالمحركفات المردر تححةمها كحرفها االؿ السشة المالةة.جمةع اإل
لكتركشةة اإل  أك ةةالكرق اإللكتركشةة أك ككالت األشباة كأة ةك المجمة المرركةة الكرق( تشظـ الححةية أ15مادة)

شكاةها كأبشكدها ةكشةة مةزاشةتها العمكمةة كترتب أبكابها كفحكلها ك المشآئات الذاةةة كالتميز  كأ
ةتالةـ مع  ةداد المكازشات العمكمةة كبماعة في إحسب األحكؿ كالركاةد المحاسبةة المتب

 قتحادم لها.الشآاطةف التجارم كاإل
الكرقةة أك شباة كةة الكرقةة أك اإللكتركشةة كككالت األ ةية أك المجمة المرر ( ةجب ةمى الحح16مادة)

ةداد الحساب الاتامي لكؿ سشة مالةة كالمشآتت اإلذاةةة أك التميزةكشةة الااحة إ اإللكتركشةة
ةرادات اليعمةة كبحةث ةتـ إةداد الحساب الاتامي كفران لألحكؿ مالن ةمى بةاف المحركفات كاإلمآت

 قتحادم لها.ةتالةـ مع الشآاطةف التجارم كاإل حكص كبماكالركاةد المتبعة بهذا الا
الكرقةة أك كمدةرك الححؼ كالمجالت المرركةة الكرقةة أك اإللكتركشةة كككالت األشباة  مالكي( ةمى 17مادة)

يتح سجالت محاسبةة مشتظمة لتزاـ باإل  الااحة اإللكتركشةة كالمشآئات اإلذاةةة أك التميزةكشةة
سبةة كأف ةشآئ ضمف الهةكؿ اإلدارم لكؿ مشآأة ةتـ التراةص لها كحدة حسب األحكؿ المحا

 حسابةة تككف كافةة ألداة ةمؿ الرةد كالتسجةؿ كحيظ المستشدات المالةة لها.
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كمدةرك  مالكيةالكة ةمى السجالت التي ةرتضةها العمؿ كأسمكبه لممشآأة المراص لها ةجب ةمى  (18مادة)
لكتركشةة كالمشآأة اإلذاةةة كالتميزةكشةة فتح كمسؾ ما اإل  كأرقةة الححؼ كالمجالت المرركةة الك 

 -ةمي:
 آتراكات.ألةماؿ التكزةع كاإل المشظمةالسجالت  -أ 

 ألةماؿ الةالشات. المشظمةالسجالت  -ب 

اإللكتركشةة كككالت األشباة  كأفكاتةر بمستحرات الححةية أك المجمة المرركةة الكرقةة  -ج 
ةف كمستحراتهـ ةشالااحة لدل المع شآتت اإلذاةةة كالتميزةكشةةاإللكتركشةة كالمأك الكرقةة 
 آتراكات لةككف أساسان كاجبان لمتعامؿ.مؿ مثؿ ذلؾ فةما ةاص التكزةع كاإللدةها كة

اإللكتركشةة  كأالمجمة المرركةة الكرقةة  ة بمرتبات العاممةف في الححةية أككآكفات مشتظم  -د 
 .الااحة ةة كالمشآئات اإلذاةةة كالتميزةكشةةلكتركشكككالت األشباة الكرقةة أك اإل 

 اإلةالشات كالهبات المآركةة. -ق 

لكتركشةة الكرقةة أك اإل شباة ؼ كالمجالت المرركةة الكرقةة أك اإللكتركشةة كككالت األ تمتـز الحح (19مادة)
لتزاـ بما ةأتي ارة بتعرةية أسعار إةالشاتها كاإل بإاطار الكز  الااحة كالمشآئات اإلذاةةة كالتميزةكشةة
 مشها في الرائمة المبمغة لمكزارة.

الكرقةة أك ( كككالت األشباة رركةة )كرقةة أك إلكتركشةة( في حالة إاالؿ الححةية أك المجمة الم21)مادة
لكتركشةة كالمشآئات اإلذاةةة كالتميزةكشةة بالتعرةية المحددة ألسعار إةالشاتها، ةمى الكزارة فرض اإل 

 .اإلةالفاكم قةمة غرامة مالةة تس
لكتركشةة كككالت الشباة اإل  كأك المجالت المرركةة الكرقةة أك مدةرك الححؼ أ مالكيةاتار  (21مادة)

محاسبان قاشكشةان حاحالن ةمى  الااحة لكتركشةة كالمشآئات اإلذاةةة كالتميزةكشةةالكرقةة أك اإل 
الماتحة بذلؾ، لةتكلى الجهة  تراةص سارم الميعكؿ لممارسة مهشة المراجعة كالمحاسبة مف

مراجعة حساباتها الاتامةة كالمةزاشةة العمكمةة السشكةة كتردةـ تررةر بمكقيها المالي الحرةري شهاةة 
 كؿ سشة مالةة.

الكرقةة شباة أك اإللكتركشةة كككالت األ  الححؼ أك المجالت المرركةة الكرقةة كمدةرك مالكيةمى  (22مادة)
أف ةكدةكا لدل الكزارة شساة طبؽ األحؿ  الااحة آتت اإلذاةةة كالتميزةكشةةكالمشأك اإللكتركشةة 

مف المةزاشةة التردةرةة االؿ آهرةف ةمى األكثر مف بداةة السشة المالةة كلمكزارة الحؽ باتااذ 
 اإلجراةات الالزمة في حالة ةدـ مسؾ السجالت.
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الكرقةة شباة أك اإللكتركشةة كككالت األ  كرقةةالححؼ أك المجالت المرركةة ال كمدةرك مالكيةمى  (23مادة)
أف ةكدةكا لدل الكزارة شساة طبؽ األحؿ  الااحة ذاةةة كالتميزةكشةةأك اإللكتركشةة كالمشآئات اإل

لكؿ مف التررةر المالي كالحساب الاتامي لكؿ سشة مالةة مكقعان ةمةهما مف المحاسب الراشكشي 
ةمى الكثر مف شهاةة السشة المالةة  آهرلآأف االؿ الماتار كمحادقان ةمةهما مف اححاب ا

جراةات كالحسابات الاتامةة كفي حالة اإلاالؿ بذلؾ تتاذ الكزارة اإل المعد ةشها البةاشات المالةة
 الراشكشةة بآأشها.

 مدةرك الححؼ اك المجالت المرركةةأك  مالكيمف هذه الالئحة ةمى (2المادة) أحكاـ( مع مراةاة 24مادة)
 ذاةةة كالتميزةكشةةكالمشآئات اإل لكتركشةةالكرقةة أك اإل شباة اإللكتركشةة كككالت األ  كأكرقةة ال  

الكزارة بمكجب اطاب  ةحددكا المحرؼ أك البشؾ الذم ةتعاممكا معه كةركمكا بإبالغأف  الااحة
كرةة اف تككف المحارؼ أك البشكؾ التي ةتـ التعامؿ معها ةاممة في الجمهرسمي مكتكب،آرةطة 
 الةمشةة كمراص لها.

الكرقةة شباة لكتركشةة كككالت األ اإل  كأك المجالت المرركةة الكرقةة أالححؼ  كمدةرك مالكي( ةمى 25مادة)
مف ةتـ تكمةيه  ك مف ةرـك مرامهـ تمكةفالااحة أ ذاةةة كالتميزةكشةةأك اإللكتركشةة كالمشآئات اإل

كالمستشدات لمتأكد  ة كالحسابات كالمةزاشةات كالسجالتطالع ةمى البةاشات المالةمف الكزارة مف اإل
 لتزامها بأحكاـ الراشكف كلئحته التشيةذةة كهذه الالئحة.مف تطبةرها كا  

ك المجالت المرركةة مالةة كالمحاسبةة الااحة بالححؼ أ( إف مبدأ الحياظ ةمى سرةة المعامالت ال26مادة )
التي  ةةذاةةة كالتميزةكشكالمشآئات اإل اإللكتركشةةلكرقةة أك الكتركشةة كككالت األشباة اإل  كأالكرقةة 

اتحة ةما تجده الكزارة مف ك مف تكميهـ مف ابالغ الجهات الم ةرةد الكزارة أةكجبها الراشكف ل
 ك مااليات مالةة أك محاسبةة كةف المتسببةف فةها.جرائـ أ

 

 
 
 

 الفصل الخامس
 لمسموعة والمرئيةستيراد والتوزيع للصحافة المقروءة وااإل
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مف ةرغب في مزاكلة مهشة استةراد أك تحدةر الححؼ أك المجالت المرركةة  تحدد رسـك -أ (27مادة)
كقدره امسكف الؼ  لكزارة مرابؿ مشحة التراةص مبمغالكرقةة أف ةدفع لإلدارة الماتحة في ا

 كمبمغ كقدره ةآرة الؼ لاير سشكةان لاير ةشد تجدةد التراةص 
شتهاة التراةص دكف تجدةد تدفع غرامة ضي امسة ةآر ةكمان ةمى تارةخ إة مكفي حال-ب

 مالةة مبمغ كقدره الؼ لاير ةف كؿ ةـك تأاةر.
الرقمةة(  -مف ةرغب في مزاكلة مهشة استةراد أجهزة البث اإلذاةي )التماثمةةتحدد رسـك  -أ (28)مادة

لادمات الذاةةة المسمكةة كممحراتها كالتجهةزات الالزمة إلشآاة المشآئات التي تردـ ا
ات....الخ( أف ةدفع لإلدارة الماتحة بالكزارة شكلة –حكت  –مازجات  –كابالت  –)هكائةات 

 (%51)مرابؿ مشحها التراةص مبمغ كقدره ثالثة ممةكف لاير كةشد تجدةد التراةص ةتـ دفع 
  .مف قةمة التراةص المحدد في هذه المادة

مف تارةخ اشتهاة التراةص دكف تجدةد تدفع غرامة مالةة  في حالة مضي امسة ةآر ةكمان -ب
 بمبمغ كقدره امسكف الؼ لاير ةف كؿ ةـك تأاةر.

رقمي(  -مف ةرغب في مزاكلة مهشة استةراد أجهزة البث التميزةكشي )تماثميتحدد رسـك  -أ (29)مادة
شةة المرئةة كممحراتها كالتجهةزات الالزمة إلشآاة المشآتت التي تردـ الادمات التميزةك 

رقمي( كحدات  –محطات البث األرضي )تماثمي  – SNGأجهزة  –مازجات  –)كامةرات 
أف ةدفع لمكزارة مرابؿ مشحة  اإلضاةة ....الخ( مف التجهةزات الالزمة لذلؾ، –المكشتاج 

 مف قةمة التراةص. (%51)ةدفع شسبة  التراةص مبمغ كقدره ثالثة ممةكف لاير كةشد التجدةد
شتهاة مدة التراةص  ةدفع غرامة تأاةر ةف كؿ ةـك ة مضي امسة ةآر ةكمان مف إفي حال-ب

 امسكف ألؼ لاير.
آتراكات الكركت كاألجهزة المآيرة مبمغ كقدره مف ةرغب في تردةـ ادمات بةع كا   ( تحدد رسـك31مادة)

قةمة جمالي مف إ %(11لى دفع شسبة )بداةة ةشد مشح التراةص باإلضافة إثالثمائة الؼ لاير 
المبةعات ةشد تجدةد التراةص كةجب إثبات كافة ةممةات البةع كالآتراكات لمكركت كاألجهزة 
المآيرة كتسجةمها في سجالت رسمةة في الجهة طالبة التراةص كةمةها قطع فكاتةر رسمةة بذلؾ 

ت كةحؽ لمكزارة تكمةؼ مف تراه مف مكظيي الكزارة لمشزكؿ كالمراجعة كالتأكد مف ححة البةاشا
 المردمة.
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مف ةرغب في تردةـ ادمة تأجةر البث لرشكات أك باقات إذاةةة أك تميزةكشةة ةبر تحدد رسـك  (31مادة)
األقمار الحشاةةة بما في ذلؾ الجهات الكسةطة أف تدفع مبمغ كقدره ممةكف كامسمائة ألؼ لاير 

ةدفع امسةف الؼ  مف قةمة التراةص كفي حالة التأاةر (%51)كةشد تجدةد التراةص ةدفع شسبة 
 لاير ةف كؿ ةـك تأاةر.

مف ةرغب في مزاكلة مهشة تكزةع الححؼ أك المجالت أف ةدفع لإلدارة الماتحة تحدد رسـك  (32مادة)
بالكزارة مبمغ كقدره أربعكف الؼ لاير مرابؿ مشحه التراةص كةشد تجدةد التراةص ةتـ دفع شسبة 

لة مضي امسة ةآر ةكمان مف تارةخ ة كفي حامف قةمة التراةص المحددة في هذه الماد (51%)
 شتهاة التراةص دكف تجدةد تدفع غرامة مالةة مبمغ كقدره الؼ لاير ةف كؿ ةـك تأاةر.إ

ةمى طالبي التراةص استةراد الححؼ أك المجالت المرركةة الكرقةة تردةـ ضماشات محرفةة أك  (33مادة)
ك مجمة ةطمب تراةحان باستةرادها كتكزةعها بشكةة سارةة الميعكؿ بإسـ الكزارة ةف كؿ ححةية أ

مبمغ كقدره مائة الؼ لاير ضماشان لما قد ةترتب ةمى الححةية أك المجمة مف تعكةضات أك غرامات 
رةمةف في الةمف إذا حدر حكـ إذا ما حدرت مشها مااليات في حؽ الةمشةةف أك غةرهـ مف الم

بشكي كمما شرص بسبب استثشاة تمؾ الغرامات كةمى المستكرد إكماؿ الضماف المحرفي أك ال بذلؾ،
أك التعكةضات، إذا لـ ةرـ بذلؾ تمرائةان، تعةف ةمةه إكماؿ الضماف االؿ ثماشةة أةاـ مف تارةخ 

 جراةات الالزمة تجاه ذلؾ.الكزارة بكجكب السداد كلمكزارة إتااذ اإل تسممه إاطار
( جدةدة كبعشكاف جدةد ةرغب في حةية أك مجمةحةجب ةمى المستكرد ألم مطبكةة ) (34مادة)

 لؼ لاير.أكقدره ةآرة  إستةراده كتكزةعه أف ةدفع مبمغ
 

 الفصل السادس
 بطاقة التسهيالت الصحفية

 

لكتركشةة كمدةرها ك المجمة المرركةة الكرقةة أك اإل رئةس تحرةر الححةية أ تحدد رسـك -أ (35مادة)
كقدره ثالثة الؼ لاير  ةة مبمغى بطاقة التسهةالت الححيالمسئكؿ مرابؿ الححكؿ ةم
مف المبمغ كتحسب غرامة تأاةر تجدةد البطاقة ةف  (%51)كةشد التجدةد ةدفع شسبة 

 كؿ ةـك مائة لاير.
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بطاقة التسهةالت الححيةة مبمغ كقدره  الححيي الةمشي مرابؿ ححكله ةمى تحدد رسـك- ب
سب غرامة تأاةر مف المبمغ كتح (%51)لؼ كامسمائة لاير كةشد التجدةد ةدفع شسبة أ

 تجدةد البطاقة ةف كؿ ةـك امسكف لاير.

 الححيةة رئةس التحرةر أك المدةر المسئكؿ أك الححيي بطاقة التسهةالت اففرد تحدد رسـك (36مادة)
ليةف لاير كالححيي ألؼ لاير مرابؿ ححكلهـ ةمى بطاقة بدؿ ميركد أك كقدره أ مبمغ بهـالااحة 

 تالؼ.
ؿ إزاة ححكلهـ ةمى تراةص مف الكزارة لمححيي أك العامؿ غةر الةمشي الذةف العم أححابةمى  (37مادة)

 مبمغ مهشة الححافة المرركةة الكرقةة أك اإللكتركشةة المسمكةة أك المرئةة أف ةدفع ةعممكف في
ك ةامؿ لراة ححكلهـ ةمى التراةص كبمكجب اطاب كقدرة ثالثكف الؼ لاير ةف كؿ ححيي أ

رفاؽ ما ةؤةد داكله الةمف بطرةرة رسمةة كالتزامه بالركاشةف كالمكائح رسمي لمكزارة بذلؾ مع إ
مف قةمة التراةص سشكةان كفي حالة  (%51)المشظمة لمعمؿ الححيي كةشد التجدةد ةتـ دفع شسبة 

التأاةر ةف التجدةد ةف المكةد المحدد تحسب غرامة تأاةر ةف كؿ ةـك مبمغ كقدره امسمائة لاير، 
ارل ةشص ةمةها قاشكف العمؿ أك أرباب العمؿ مف أم التزامات أك إجراةات أ اةصكل ةعيي هذا التر 

 غةره مف الركاشةف الشافذة.
العمؿ في حالة طمبهـ لمححكؿ ةمى بدؿ فاقد أك تالؼ لمترااةص الممشكحة  أححابةمى  (38مادة)

 لؼ لاير.شةةف لدةهـ دفع مبمغ كقدره امسة ألمححيةةف أك العاممةف غةر الةم
 

 فصل السابعال
 ةمراسلو وسائل اإلعالم الخارجي

 ومكاتب الخدمات الصحفية واإلعالمية
 

تطبؽ الآركط الكاردة في قاشكف الححافة كالمطبكةات كلئحته التشيةذةة كهذه الالئحة ةمى  (39مادة)
ةتمادهـ كمراسمةف لكسائؿ الححافة الةالـ شةةف كالعرب كاألجاشب الذةف ةتـ إالححيةةف الةم

ارجي بمكجب تراةص مف كزارة الةالـ كبعد تكقةعهـ تعهدان باإللتزاـ بالسةاسة اإلةالمةة الا
لمتعمةمات كالررارات كالضكابط الحادرة مف كزارة اإلةالـ كةمةهـ دفع المبالغ المحددة أدشاه 

 شظران لمتراةص الممشكح لهـ كما ةمي:
 ة ألكؿ مرة.امسكف الؼ لاير ةشد اةتماد المراسؿ لمكسةمة اإلةالمة -أ 
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 ثالثكف الؼ لاير ةشد التجدةد سشكةان.-ب 

تااذ الجراةات الراشكشةة بدؿ فاقد أك تالؼ بعد التأكد مف إامسة الؼ لاير ةشد استاراج -ج 
 بآأف ذلؾ.

الراغب في مشحة تراةص فتح ةالـ الاارجةة الححيي المراسؿ لكسائؿ اإل تحدد رسـك (41مادة)
 -:كما ةمي جيمكتب أك كسةمة ححيةة أك إةالـ اار 

مائة ألؼ لاير مرابؿ الححكؿ ةمى تراةص فتح مكتب ادمات إةالمةة كيرع لمؤسسة أك   -أ 
مشظمة أك جهة اارج الةمف تردـ ادماتها اإلةالمةة في إطار التعاكف كالتشسةؽ المآترؾ 

 بةف البمداف العربةة .

د مائة الؼ لاير مرابؿ الححكؿ ةمى تراةص مراسؿ ححةية اارجةة كةشد تجدة -ب 
 مف قةمة التراةص. (%51)التراةص ةتـ دفع 

مائة الؼ لاير مرابؿ الححكؿ ةمى تراةص ككالة أشباة اارجةة كةشد تجدةد التراةص ةتـ  -ج 
 مف قةمة التراةص. (%51)دفع 

ثالثمائة الؼ لاير مرابؿ الححكؿ ةمى تراةص ادمات إةالمةة كةشد تجدةد التراةص ةتـ  -د 
 مف قةمة التراةص. (%51)دفع 

مائة الؼ لاير مرابؿ الححكؿ ةمى تراةص مراسؿ كسةمة إةالـ إذاةةة أك اربع -ق 
 مف قةمة التراةص. (%51)تميزةكشةة كةشد تجدةد التراةص ةتـ دفع 

ةآرة الؼ لاير ةشد استاراج بدؿ فاقد اك تالؼ لمراسمي الححؼ ككالة الشباة كةآركف  -ك 
 لرشكات التميزةكشةة اليضائةة.اإلذاةات كا الادمات اإلةالمةة كمراسمكالؼ لاير لمكاتب 

لمادة في ا لمتراةص لكؿ محافظة كبشيس المبمغ المحدد ةتعدد مشح الترااةص بعدد فتح المكاتب (41مادة)
 دد ترااةص العمؿ لمراسمي الححؼ كككالت األشباة بتعدد الكسائؿتعت( مف هذه الالئحة كما 41)

 .(41المالةة المحددة في المادة ) يس المبالغالتي ةعممكف مراسمةف لها كبش اإلةالمةة كالححيةة
 
 
 

 الفصل الثامن
 األحكام العامة
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المرركةة  كككالت األشباة أك رؤساة التحرةر كالمدراة المسئكلةف لمححؼ كالمجالت مالكيةمى  (42مادة)
لكتركشةة كالمسمكةة كالمرئةة كالعاممةف فةها كككالة التكزةع كالمستكردةف مف اإل  كأالكرقةة 

مف تارةخ حدكر هذه  ( ةكمان 61)المكزةةف المآار الةهـ في هذه الالئحة ترتةب أكضاةهـ االؿ 
شآطة دكف مشحها تراةص مف الكزارة ة كأم جهة سكؼ تستمر بممارسة أم أةماؿ أك أالالئح

المشحكص ةمةها في قاشكف الححافة كالمطبكةات  فإشها ستعرض شيسها لمغرامات كالعركبات
كالرفع لمرضاة بآأف تأةةد المحادرة ألجهزتها ةذةة بما في ذلؾ اإلغالؽ كالحجز ، كلئحته التشي

 كمعداتها.
الححافة المشحكص ةمةها في قاشكف مع ةدـ اإلاالؿ بالعركبات كالجزاةات األآد الكاردة ك ( 43ادة)م

ةات التكمةمةة ةجكز تطبةؽ الجزا كالركاشةف األارل الشافذة ذات الحمة كالمطبكةات كلئحته التشيةذةة
 سكاةن إدارةان أك قضائةان التالي بةاشها :

المرئةة الااحة  كأالمسمكةة  الكرقةة أك اإللكتركشةة كأشآطة الححافةكؿ مف ةرـك بأةماؿ  -1
مف رسـك  (%211) تردر بشسبةبغرامة مالةة ةغـر دكف تراةص مسبؽ مف الكزارة 

 .ةالتراةص المررر 

ةعتبر راةص الممشكح له لمغةر أةان كاف دكف مكافرة الكزارة ر التةتأج كؿ مف قاـ بالتشازؿ أك -2
كةعتبر مف رسـك التراةص  (%111) التراةص الممشكح له ممغةان كةغـر بغرامة مالةة بشسبة

 .حكاـ هذه الالئحة باطالن الماالؼ ألالتأجةر  التشازؿ أك

اسطة اإلاالؿ بك بطرةرة غةر مآركةة  أك ادمة  مشيعةفائدة مادةة أك  كؿ مف تححؿ ةمى -3
مف قةمة المشيعة التي تـ الححكؿ ةمةها  (%111) بأحكاـ هذه الالئحة ةغـر بغرامة مالةة بشسبة

 مع ةدـ اإلاالؿ  بحؽ المضركر في التعكةض.

ه الالئحة ةطبؽ ةمةه البث المشحكص ةمةها في هذالشآر ك  مف محظكرات ان رتكب أةإكؿ مف  -4
قاشكف الجرائـ كالعركبات مطبكةات كلئحته التشيةذةة ك قاشكف الححافة كال الكاردة في العركبات

 كقاشكف حؽ الححكؿ ةمى المعمكمات كالركاشةف ذات الحمة.

 غةر األغراض الماححة في التراةص ستادـ أجهزة البث أك التردد الممشكح له فياكؿ مف  -5
 التراةص كالرفع لمجهات مف رسـك %(211بة )ػػػػص كبغرامة مالةة بشسػػػػػػػب التراةػػػػػػػػػسحبُةعاقب 
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في ذلؾ قضائةان كةجكز لمكزارة إجراة الحجز اإلدارم لها  محادرة األجهزة المستادمةالرضائةة لمحكـ ب
 .قبؿ الرفع لمرضاة

كفي جمةع األحكاؿ ةجكز لمكزارة إجراة الحجز إدارةان ةمى الجهة الماالية كأجهزتها  -6
بررار مف الكزةر أك مف ةشكب ةشه كةعرض كمعداتها المستادمة باالؼ ماتـ التراةص له 

  .األمر ةمى الرضاة لمشظر في محادرة األآةاة المحجكز ةمةها

 الححافة لراشكف المالةة الالئحة ـ بآأف1998( لسشة 9( ةمغى الررار الكزارم رقـ )44مادة)
 بالقرار الجمهىري رقم الحادر التشيةذةة ـ كلئحته1991 لسشة( 25)رقم  كالمطبكةات

 ـ.1993 لسشة( 49)
المشيذة  ةاحة التعمةمات ككةؿ الكزارة لآئكف الححافة كاإلذاةة كالتميزةكف كؿ فةماةحدر  (45مادة)

 .ألحكاـ هذه الالئحة
 .الرسمةة الجرةدة في كةشآر ،ةعمؿ بهذه الالئحة مف تارةخ حدكرها (46مادة)
 .هبمغ هذا الررار لمف ةمـز بتشيةذ( ة47مادة)

 

 وزارة اإلعالم صدر بديوان عام
 هـ1541/ذو الحجة/    1    :بتاريخ

 م3112/ 1  /        34    :الموافق
 

أ/                               مدير إدارة التشريعات                     مدير عام الشئون القانونية
 أحمد محمد حامد

 
                                      جيد غدرعبدالرحمن الحضرمي                              نبيل عبدالم

 وزير اإلعــــــــالم


