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 ـــ  مرسوم تألیف المجلس الوطني لإلعالم 

  
 ـــ  قانون اإلعالم 

 الجمهوریة العربیة السوریة
 المرسوم رقم 199
 رئیس الجمهوریة

 .بناء على أحكام المرسوم التشریعي رقم 108 لعام 2011م والسیما المادة 20 منه وعلى مقتضیات المصلحة العامة
 :یرسم ما یلي

 (المادة (1
 : یتألف المجلس الوطني لإلعالم من السادة

 محمد رزوق رئیسا
 فؤاد عبد المجید البالط نائبا للرئیس

 د. نادیا خوست عضوا
 ناظم بحصاص عضوا
 د. فؤاد شربجي عضوا
 د. خلف الجراد عضوا
 جورج قیصر عضوا

 ماریا دیب عضوا
 محمود الجمعات عضوا

 (المادة (2
 یتقاضى كل من رئیس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني لإلعالم تعویضا شهریا یعادل سقف األجر المحدد للفئة األولى

 .المنصوص علیه في جدول األجور الملحق بالقانون األساسي للعاملین في الدولة وتعدیالته
 (المادة (3

 .ینهى العمل بأحكام المرسوم رقم 462 تاریخ 20-11-2011 وتعدیالته
 (المادة (4

 .ینشر هذا المرسوم ویبلغ من یلزم لتنفیذه
 .دمشق في 30-7-1434 هجري الموافق لـ 9-6-2013میالدي

 عودة إلى األعلى#
 : قــانــون اإلعــــالم

 .أصدر السید الرئیس بشار األسد الیوم المرسوم التشریعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون اإلعالم
 .وفیما یلي نص المرسوم التشریعي

 :رئیس الجمهوریة بناء على أحكام الدستور یرسم ما یلي
 :المادة األولى

 .تطبق أحكام قانون اإلعالم المرفق
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 :المادة الثانیة
 :تلغى األحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام األساسي لإلذاعة  ویلغى أیضًا

 .قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 50 لعام 2001 -1
 .قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 26 لعام 2011 -2

 .المرسوم التشریعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق باإلذاعات التجاریة الخاصة -3
 المادة الثالثة

 تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعلیمات التنفیذیة لهذا المرسوم التشریعي بناء على اقتراح وزیر اإلعالم بعد التنسیق مع المجلس
 .الوطني لإلعالم

 المادة الرابعة
 .ینشر هذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة ویعد نافذًا في بدایة الشهر الذي یلي تاریخ نشره

 :قانون اإلعالم: الفصل األول: التعاریف
 :(المادة (1

 .یقصد بالتعابیر والمصطلحات اآلتیة في معرض تطبیق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها
 .الوزارة:  وزارة اإلعالم
 .الوزیر:  وزیر اإلعالم

 .المجلس:  المجلس الوطني لإلعالم
 .الجهاز التنفیذي:  الجهاز التنفیذي للمجلس
 .األمین العام:  األمین العام للجهاز التنفیذي

 المعلومات:  العالمات أو اإلشارات أو النصوص أو الرسائل أو األصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابًال لإلدراك
 .مرتبطًا بسیاق محدد

 المحتوى اإلعالمي:  جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقاالت أو أخبار أو تحقیقات أو برامج أو مالحظات أو تعلیقات أو ما
 .یشابهها

 التواصل اإللكتروني:  بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل االلكترونیة او الكهرطیسیة او الضوئیة أو الرقمیة أو ما
 .یشابهها

 الشبكة:  منظومة للتواصل االلكتروني تسمح بتبادل المعلومات بین مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلین وفق إجراءات محددة ومن
 .أمثلتها االنترنت او الشبكة النقالة او ما یشابهها

 الموقع اإللكتروني:  منظومة معلوماتیة أو حاسوبیة لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات یمكن الوصول إلیها عن طریق
 .الشبكة

 .الصفة االحترافیة:  صفة تتصف بها الوسیلة اإلعالمیة عندما تمارس نشاطًا مهنیًا أو ربحیًا وفق نموذج أعمال محدد
 .النشر:  وضع المحتوى اإلعالمي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسیلة او تقنیة كانت

 الوسیلة اإلعالمیة:  أي وسیلة مادیة كانت او غیر مادیة تنشر محتوى إعالمیًا لیست له صفة المراسالت الشخصیة وتشمل المطبوعات
 .والوسائل اإلعالمیة اإللكترونیة

 .المطبوعة:  وسیلة إعالمیة تنشر محتوى مطبوعًا أو مثبتًا على حامل مادي ورقیًا كان أو رقمیًا أو ما یشابهه وتصدر باسم معین
 .المطبوعة الدوریة:  مطبوعة ذات منهج إعالمي معین تصدر بوتیرة منتظمة

 الوسیلة اإلعالمیة اإللكترونیة:  وسیلة إعالمیة تعتمد تقنیات التواصل اإللكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري
 .ووسائل التواصل على الشبكة

 .وسائل التواصل السمعي والبصري:  الوسائل اإلعالمیة اإللكترونیة التي تسمح بتقدیم الخدمة اإلذاعیة او التلفزیة او ما یشابهها
 الخدمة اإلذاعیة:  خدمة تقدم محتوى إعالمیا بوسیلة إعالمیة إلكترونیة تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت یستقبلها في آن واحد

 .عامة الجمهور او فئة منه
 الخدمة التلفزیة:  خدمة تقدم محتوى إعالمیًا بوسیلة إعالمیة إلكترونیة تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت

 .أو ال یستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه
 وسائل التواصل على الشبكة:  الوسائل اإلعالمیة اإللكترونیة التي تسمح بنشر محتوى إعالمي على الشبكة یمكن ألي فرد الوصول إلیه

 .بإتباع إجراءات محددة



 الموقع اإللكتروني اإلعالمي:  موقع الكتروني تستخدمه وسیلة تواصل على الشبكة وخاصة االنترنت ویشتمل على محتوى إعالمي قابل
 .للتحدیث

 مقدم خدمات االستضافة على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي یوفر مباشرة او عن طریق وسیط البیئة والموارد المعلوماتیة الالزمة لتخزین
 ."المعلومات بغیة وضع موقع الكتروني على الشبكة ویسمى اختصارًا "المضیف

 اإلعالمي:  كل من تكون مهنته تألیف او إعداد او تحریر او تحلیل محتوى إعالمي او جمع المعلومات الالزمة لذلك بغیة نشر هذا
 .المحتوى في وسیلة إعالمیة

 وكالة األنباء:  مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى اإلعالمي وصناعته وإنتاجه بوتیرة منتظمة بغیة تقدیمه لمشتركیها او نشره في
 .الوسائل اإلعالمیة وتكون وكالة األنباء إما شاملة لجمیع المجاالت اإلعالمیة أو متخصصة في مجاالت إعالمیة محددة
 .شركة الخدمات اإلعالمیة:  شركة متخصصة بالقیام بأي من أنواع األنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل اإلعالمیة

 صاحب الوسیلة اإلعالمیة:  كل من یملك وسیلة إعالمیة ویحوز على الترخیص أو االعتماد الالزم إلصدارها ویجوز ان یكون صاحب
 .الوسیلة اإلعالمیة شخصًا طبیعیًا أو اعتباریًا

 المدیر المسؤول:  الشخص الطبیعي الذي یمثل الوسیلة اإلعالمیة أمام الغیر وأمام الجهات اإلداریة والقضائیة ویعینه صاحب الوسیلة
 .اإلعالمیة

 رئیس التحریر:  الشخص الطبیعي الذي تكون مهمته األساسیة اإلشراف على سیاسة التحریر في وسیلة إعالمیة ویكون مسؤوًال عن نشر
 .المحتوى اإلعالمي في تلك الوسیلة ویعینه صاحب الوسیلة اإلعالمیة

 صاحب الكالم:  كل من یورد أو یدون محتوى او مادة او معلومة أو خبرًا أو تحقیقًا أو مالحظة او تعلیقا في وسیلة إعالمیة سواء أكان
 .إعالمیا أم ال

 وثیقة االعتماد:  وثیقة یصدرها المجلس تثبت اعتماد وسیلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة االحترافیة أو مؤسسة الخدمات
 .اإلعالمیة

 .سجل المواقع اإللكترونیة اإلعالمیة .. قاعدة بیانات ینشئها المجلس وتتضمن بیانات عن المواقع اإللكترونیة اإلعالمیة المعتمدة
 بیانات الحركة:  أي معلومات یجري تداولها على وسیلة إعالمیة إلكترونیة وتشیر بوجه خاص الى مصدر االتصال والعناوین المستخدمة

 .والمواقع التي یجري الدخول إلیها ومدة االتصال
 الخصوصیة:  حق الفرد في حمایة أسراره الشخصیة والعائلیة ومراسالته وسمعته وحرمة منزله وملكیته الخاصة وفي عدم اختراقها او

 .كشفها دون موافقته
 :الفصل الثاني: المبادئ األساسیة

 :(المادة (2
 .اإلعالم بوسائله كافة مستقل یؤدي رسالته بحریة وال یجوز تقیید حریته إال وفقًا ألحكام الدستور والقانون

 :(المادة (3
 ..تستند ممارسة العمل اإلعالمي إلى القواعد األساسیة اآلتیة

 حریة التعبیر والحریات األساسیة المكفولة في دستور الجمهوریة العربیة السوریة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقیات -1
 .الدولیة ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهوریة العربیة السوریة
 .حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام -2

 .القیم الوطنیة والقومیة للمجتمع السوري والمسؤولیة في نشر المعرفة والتعبیر عن مصالح الشعب وحمایة الهویة الوطنیة -3
 :(المادة (4

 یقوم العمل اإلعالمي على استخدام الوسائل اإلعالمیة لوضع المحتویات اإلعالمیة التي لیست لها صفة المراسالت الشخصیة في متناول
 ..عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادئ األساسیة اآلتیة

 .احترام حریة التعبیر على أن تمارس هذه الحریة بوعي ومسؤولیة -1
 .حق اإلعالمي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون -2

 .االلتزام بالصدق واألمانة والنزاهة والدقة والموضوعیة في نقل المعلومات-3
 .احترام خصوصیة األفراد وكرامتهم وحقوقهم واالمتناع عن انتهاكها بأي شكل من األشكال -4

 .احترام میثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفیین -5
 .منع احتكار الوسائل اإلعالمیة على اختالف أنواعها -6

 :(المادة (5



 تطبق على أي محتوى إعالمي القوانین النافذة المتعلقة بحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمایة حقوق الملكیة الفكریة والتجاریة
 .والصناعیة وبراءات االختراع

 :الفصل الثالث: الحقوق والواجبات
 :(المادة (6

 .مع عدم اإلخالل بالمسؤولیة عما ینشر في الوسائل اإلعالمیة من محتوى ال یخضع العمل اإلعالمي للرقابة السابقة
 :(المادة (7

 .أ- حریة اإلعالمي مصونة في القانون وال یجوز ان یكون الرأي الذي ینشره اإلعالمي سببًا للمساس بهذه الحریة إال في حدود القانون
 .ب- ال یحق ألي جهة كانت مطالبة اإلعالمي بإفشاء مصادر معلوماته إال عن طریق القضاء وفي جلسة سریة

 :(المادة (8
 .تعد مهنة اإلعالم من المهن الفكریة من حیث الحقوق والواجبات

 :(المادة (9
 أ- لإلعالمي الحق في البحث عن المعلومات أیًا كان نوعها والحصول علیها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما یحصل علیه من

 .معلومات بعد ان یقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقیة مصدرها بأفضل ما یستطیع
 .ب- لإلعالمي في معرض تأدیة عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات واالجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها

 ج- لإلعالمي الحق في تحلیل المعلومات التي یحصل علیها والتعلیق علیها ویجب أن تعرض التحلیالت والتعلیقات التي یقوم بها
 .اإلعالمي على نحو یسمح للمتلقي بالتمییز بینها وبین الوقائع األصلیة

 .د- یحظر على أي جهة فرض قیود تحول دون تكافؤ الفرص بین اإلعالمیین في الحصول على المعلومة
 .ه- على الجهات والمؤسسات المعنیة بالشأن العام تسهیل مهمة اإلعالمي في الدخول إلیها والحصول على المعلومات

 .و- یصدر بقرار من مجلس الوزراء تحدید أنواع المعلومات التي یحق للجهات العامة عدم الكشف عنها
 :(المادة (10

  أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من  المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من اإلعالمي بعد إبراز
 .وثیقة تثبت هویته خالل سبعة أیام من تاریخ إیداع الطلب لدیها وفي حال امتناعها عن الرد خالل هذه المدة یعد ذلك رفضًا ضمنیًا

  ب- تختص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فیه بقرار مبرم
 .خالل مدة ال تتجاوز الشهر من تاریخ إیداعه لدیها

 :(المادة (11
 .یعد أي اعتداء على اإلعالمي في معرض تأدیة عمله بمنزلة االعتداء على الموظف العام

 :(المادة (12
 ..یحظر على الوسائل اإلعالمیة نشر

 أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنیة واألمن الوطني أو اإلساءة إلى الدیانات السماویة والمعتقدات الدینیة أو إثارة النعرات -1
 .الطائفیة أو المذهبیة

 .أي محتوى من شأنه التحریض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف واإلرهاب أو التحریض على الكراهیة والعنصریة -2
 .األخبار والمعلومات المتعلقة بالجیش والقوات المسلحة باستثناء ما یصدر عن الجیش والقوات المسلحة ویسمح بنشره -3

 .كل ما یحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشریعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره -4
 .كل ما یمس برموز الدولة -5 

 :(المادة (13
 یحظر على اإلعالمي أن یتعرض للحیاة الخاصة لألفراد وال یعد مساسًا بالخصوصیة الشخصیة توجیه نقد أو نشر معلومات عن المكلفین

 .بعمل أو خدمة عامة على أن یكون المحتوى اإلعالمي وثیق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة
 :(المادة (14

 یحظر على اإلعالمي تلقي أي مبالغ مالیة على سبیل المكافأة أو اإلعانة أو أي مزایا خاصة من أي جهة كانت بغیة التأثیر علیه في نشر
 .أو عدم نشر أي محتوى إعالمي بحوزته

 :(المادة (15
 یحظر على اإلعالمي أن یعمل في جلب اإلعالنات أو أن یحصل على أي مبالغ مباشرة أو غیر مباشرة أو مزایا عن نشر اإلعالنات بأي

 .صفة وال یجوز أن یوقع باسمه أي مادة إعالنیة



 :(المادة (16
 .أ- ال یجوز للوسیلة اإلعالمیة قبول التبرعات أو اإلعانات أو أي مزایا خاصة من جهات أجنبیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  ب- تعد أي زیادة في أجر اإلعالنات التي تنشرها الوسیلة اإلعالمیة لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن األجور
 .المقررة لإلعالن بمنزلة إعانة غیر مباشرة

 . ج- یحدد المجلس أسس تقدیم الدعم المباشر أو غیر المباشر للوسائل اإلعالمیة
 :(المادة (17

 .أ- ال یجوز أن یتجاوز المحتوى اإلعالني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل اإلعالمیة على اختالف أنواعها نسبة یحددها المجلس
 ب- تخصص الوسائل اإلعالمیة نسبة ال تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها اإلعالنیة السنویة إلعالنات النفع العام مجانًا وفقًا لما یقرره

 .المجلس
 :(المادة (18

 . أ- تلتزم الوسائل اإلعالمیة بتنظیم ومسك الدفاتر المنصوص علیها في قانون التجارة النافذ
 ب- تخضع الدفاتر المنصوص علیها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتیش المالي واإلداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب

 .الوسیلة اإلعالمیة أو مدیرها المسؤول
 :الفصل الرابع: المجلس الوطني لإلعالم

 :(المادة (19
 یحدث في الجمهوریة العربیة السوریة مجلس یسمى "المجلس الوطني لإلعالم "یتمتع بالشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداري

 .ویرتبط بمجلس الوزراء ویتولى تنظیم قطاع اإلعالم طبقًا ألحكام هذا القانون
 :(المادة (20

  أ- یتألف المجلس من تسعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائبه یختارون من ذوي الخبرة في مجال اإلعالم والتواصل والفكر والثقافة
 .واالختصاصات التقنیة المرتبطة بمجال اإلعالم على أن یكونوا جمیعًا أشخاصًا طبیعیین من حملة الجنسیة العربیة السوریة

 ..  ب- یجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط اآلتیة
 .أن یكون حاصًال على شهادة جامعیة -1

 .أن یكون لدیه خبرة في مجال اختصاصه لمدة ال تقل عن خمسة عشر عامًا -2
 .أال یكون مالكًا ألي وسیلة إعالمیة أو مشاركًا في ملكیتها -3

 .أن یكون مشهودًا له بالمصداقیة والنزاهة -4
 .أال یكون محكومًا بجنایة أو جنحة شائنة ما لم یكن قد رد إلیه اعتباره قانونًا -5

 . ج- یسمى رئیس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فیه تعویضاتهم وذلك لوالیة مدتها ثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة تالیة واحدة
 . د- إذا شغرت عضویة أحد األعضاء ألي سبب كان عین بدیل له وفقًا ألحكام هذه المادة

 . ه- یقوم نائب رئیس المجلس بمهام رئیس المجلس في حال غیابه على وجه قانوني أو شغور مركزه
  و- یعین المجلس أمینًا للسر یتولى إعداد جدول األعمال وتسجیل محاضر اجتماعات المجلس واالحتفاظ بجمیع األوراق والوثائق الخاصة

 .بالمجلس وتنفیذ المهام الموكلة إلیه من المجلس
 :(المادة (21

 ..ال تنتهي أو تنهى عضویة أي من أعضاء المجلس إال في إحدى الحاالت اآلتیة
 .وفاته -1

 .انقضاء مدة عضویته -2
 .استقالته التي یتقدم بها ویقبلها رئیس الجمهوریة -3

 .الحكم علیه بجنایة أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة -4
 .إخالله بشرط من شروط العضویة -5

 .إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إلیه على النحو الذي یقره المجلس -6
 .فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إلیه على النحو الذي یقره المجلس -7

 :(المادة (22
 : أ- یتولى المجلس المهام والصالحیات اآلتیة

 .العمل على حمایة حریة اإلعالم وحریة التعبیر عن الرأي وتعددیته وإبداء الرأي في كل ما یتعلق برسم السیاسات اإلعالمیة -1



 وضع األسس والضوابط الكفیلة بتنظیم قطاع اإلعالم وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظیمیة الالزمة لهذا -2
 .الغرض

 .اقتراح وإبداء الرأي في التشریعات المتعلقة بقطاع اإلعالم واإلسهام في وضعها موضع التنفیذ -3
 وضع وإقرار المواصفات التقنیة ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخیص الخاصة بالوسائل اإلعالمیة وله تشكیل لجان مختصة لهذه -4

 .الغایة
 دراسة طلبات التراخیص للوسائل اإلعالمیة وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكیل لجان -5

 .مختصة لهذه الغایة
 .تحدید بدالت وأجور التراخیص للوسائل اإلعالمیة بالتنسیق مع وزارة المالیة -6

 .اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخیص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظیمیة -7
 .تحفیز المنافسة العادلة في قطاع اإلعالم وتنظیمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة -8

 .السعي لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الوسائل اإلعالمیة بالطرق الودیة -9 
 .المشاركة في تمثیل سوریة أمام الدول والمنظمات واالتحادات العربیة واإلقلیمیة والدولیة في كل ما یخص قطاع اإلعالم -10

 .إعداد ونشر تقریر سنوي عن واقع قطاع اإلعالم وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنیة -11
 اإلشراف على تنفیذ سیاسات التدریب ورفع مستوى التأهیل المهني للعاملین في جمیع الوسائل اإلعالمیة والترخیص لمراكز -12

 .الدراسات والبحوث والتأهیل والتدریب اإلعالمي وتنظیم عملها
 .متابعة األداء اإلعالمي لجمیع الوسائل والمؤسسات اإلعالمیة والتزامها بنصوص هذا القانون -13

 .اإلشراف على منح وثائق إثبات الهویة لإلعالمیین وفق ضوابط یضعها لذلك -14
 وضع األسس واآللیات الالزمة العتماد المراسلین والوسائل اإلعالمیة العربیة واألجنبیة التي ترغب بممارسة أي نشاط إعالمي -15

 .داخل أراضي الجمهوریة العربیة السوریة
 . ب- على المجلس أن یقوم بممارسة جمیع مهامه وصالحیاته بصورة منتظمة وموضوعیة وشفافة على نحو یتوافق مع أحكام هذا القانون

 . ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظیمیة الصادرة عن المجلس في الجریدة الرسمیة بعد اعتمادها في مجلس الوزراء
 :(المادة (23

 .أ-یجتمع المجلس شهریًا وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئیسه أو بطلب من ثلث أعضائه
 . ب- ال یعد اجتماع المجلس قانونیًا إال بحضور األغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس بمن فیهم الرئیس أو نائبه

 . ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة عدد األعضاء وفي حال تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منه رئیس الجلسة
  د- للمجلس دعوة من یراه مناسبًا لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد االستماع إلى رأیه في القضایا المبحوثة دون أن یكون له حق

 .التصویت
 . ه- للمجلس االستعانة بخبراء ومستشارین لتقدیم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعویضاتهم بقرار من رئیس مجلس الوزراء

 . و- للمجلس تفویض رئیسه ببعض صالحیاته المنصوص علیها في هذا القانون
 :(المادة (24

 . أ- یكون للمجلس جهاز تنفیذي یرأسه أمین عام ویحدد مالكه العددي بمرسوم
 . ب- یصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفیذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس

  ج- یصدر نظام االستخدام في المجلس والجهاز التنفیذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمنًا بوجه خاص أصول
 .وشروط تعیین العاملین في الجهاز التنفیذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعویضاتهم والمنح والمزایا التي یتقاضونها

 . د- یصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسیق مع وزیر المالیة
 . هـ- رئیس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ویمثل المجلس أمام القضاء

 :(المادة (25
 . أ- یكون للمجلس موازنة مستقلة یعدها األمین العام ویقرها المجلس

  ب- یحتفظ المجلس باحتیاطي عام یعادل ضعف إجمالي نفقاته المبینة في میزانیته السنویة السابقة یجري تكوینه من الفائض من موارده
 بعد اقتطاع جمیع النفقات الجاریة واالستثماریة للمجلس والجهاز التنفیذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا االحتیاطي إلى الخزینة العامة

 .للدولة
  ج- إذا وقع عجز في میزانیة المجلس ألي سنة مالیة یغطى من االحتیاطي العام وإذا لم یكف االحتیاطي العام لسد العجز تقوم وزارة

 المالیة بسد هذا العجز. 



 . د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقیقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالیة
  هـ- یرفع رئیس المجلس تقریرًا سنویًا إلى رئیس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالیة السابقة وذلك خالل

 .ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالیة
  و- یجري إبراء ذمة رئیس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج المیزانیة والحسابات الختامیة من الجهاز المركزي للرقابة المالیة وذلك

 .خالل مدة ال تزید على سنة من انتهاء السنة المالیة المعنیة
 ..المادة (26): تتألف موارد المجلس مما یلي

 .االعتمادات واإلعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة -1
 .أجور تقدیم طلبات الترخیص وأجور وبدالت التراخیص وتجدیدها والتعویضات التي تؤول إیرادًا للمجلس -2

 .المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي یتلقاها المجلس وفق القوانین واألنظمة النافذة -3
 :(المادة (27

  أ- یحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانیة أن یكون مساهمًا أو له أي مصلحة مالیة
 .مباشرة أو غیر مباشرة لدى أي وسیلة إعالمیة طیلة مدة عضویته في المجلس

  ب- یحظر على األمین العام أو أي من موظفي الجهاز التنفیذي من مرتبة مدیر أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة
 .الثانیة أن یكون مساهمًا أو له أي مصلحة مالیة مباشرة أو غیر مباشرة لدى أي من المرخص لهم طیلة مدة شغله المنصب أو الوظیفة

  ج- یقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصریحًا خطیًا یبین فیه عدم وجود مصلحة بینه أو بین أي من أقاربه المذكورین في الفقرة (أ) من
 .هذه المادة وبین أي من الوسائل اإلعالمیة وتعهدًا باإلفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك

  د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع یكون له فیه مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضیات
 منصبه أن یفصح عن ذلك كتابة وعلیه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصویت فیه ویدون ما أفصح عنه العضو

 .بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس
  هـ- یحظر على عضو المجلس أو األمین العام أو أي من موظفي الجهاز التنفیذي اإلفصاح للغیر عن المعلومات التي تلقاها بصورة

 .مباشرة أو غیر مباشرة عند القیام بمهام وظیفته أو بسببها ویحدد المجلس المعلومات التي ال یجوز اإلفصاح عنها
  و- یحظر على أعضاء المجلس طیلة مدة عضویتهم وخالل سنتین من تاریخ انتهائها اتخاذ أي موقف فیما یتعلق بالقضایا التي یبت فیها

 .المجلس أو سبق له البت فیها
 :الفصل الخامس: حق الرد والتصحیح

 :(المادة (28
تلتزم الوسائل اإلعالمیة بناء على طلب صاحب العالقة بنشر الرد أو التصحیح لما سبق نشره من محتوى یتعلق به دون نقص أو تحریف

. 
 ..ویجب أن یتم هذا النشر ضمن المهل والشروط اآلتیة

  أ- في المطبوعات الدوریة ینشر الرد أو التصحیح في أول عدد یصدر بعد استالم الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة یومیة ینشر الرد
 .أو التصحیح خالل ثالثة أیام من تاریخ وروده

  ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ینشر الرد أو التصحیح فورًا في حال كان البث المباشر ال یزال
 ..قائمًا وإال ینشر على النحو اآلتي

 .في الجزء األول من الحلقة التالیة لذات البرنامج -1
 إذا ورد الخبر في إحدى نشرات األخبار الرئیسیة فینشر الرد أو التصحیح في مقدمة النشرة التالیة المماثلة وإذا ورد في موجز -2

 .لألخبار فینشر في الموجز أو النشرة التالیة
 .إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسیلة إعالمیة فینشر الرد أو التصحیح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسیلة -3

 . ج- في وسائل التواصل على الشبكة ینشر الرد أو التصحیح فور وروده
 :(المادة (29

 . أ- یكون نشر الرد أو التصحیح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنیة مجانًا أو على النحو الذي یضمن توضیح وجهة نظر صاحبه
  ب- إذا تجاوز الرد أو التصحیح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسیلة اإلعالمیة الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو

 .التصحیح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعیرة اإلعالنات المقررة
  :(المادة (30



 أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحیح ینتقل حق الرد أو التصحیح إلى ورثته على أن یمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة
 .أو عدد عنهم

 . ب- للورثة الحق في أن یردوا على أي محتوى ینشر عن مورثهم بعد وفاته أو یصححوه
 :(المادة (31

 .یرسل طلب الرد أو التصحیح بموجب كتاب مضمون أو ما یقوم مقامه مرفقًا به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت
 :(المادة (32

 ..یجوز رفض نشر الرد أو التصحیح كلیًا أو جزئیًا في إحدى الحاالت اآلتیة
 .إذا كان بلغة غیر اللغة المستعملة في المقال المردود علیه أو المصحح -1

 إذا وصل إلى الوسیلة اإلعالمیة بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحیح في الوسائل اإلعالمیة -2
 .اإللكترونیة وبعد شهرین في المطبوعات

 .إذا لم یكن مذیًال باسم صاحب الرد وتوقیعه -3
 .إذا كان مخالفًا للقوانین واألنظمة النافذة -4

 :(المادة (33
  أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحیح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحیح یحق للوسیلة اإلعالمیة مطالبة صاحب الرد

 .أو التصحیح بأجرة نشره حسب التسعیرة العادیة فضًال عن المطالبة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بالوسیلة اإلعالمیة
 . ب- ینشر الحكم الصادر في الوسیلة اإلعالمیة على نفقة المحكوم علیه بمقتضى التسعیرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فیه التصحیح

 :(المادة (34
  أ- في حال مخالفة أحكام  المادة 28 و المادة 29 من هذا القانون یحق لطالب الرد أو التصحیح الطلب إلى قاضي األمور المستعجلة

 .المختص إلزام الوسیلة اإلعالمیة نشر الرد أو التصحیح
  ب- ینظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ویصدر قراره بصیغة النفاذ المعجل دون تحمیل الطالب أي نفقة ودون اإلخالل بحق

 .المتضرر بالمطالبة بالتعویض
 :الفصل السادس: الترخیص واالعتماد وإجراءاته

 :(المادة (35
 .لكل شخص الحق في إصدار الوسائل اإلعالمیة على اختالف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

 :أوًال: المطبوعات
 :(المادة (36

 یخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غیر دوریة المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ویكون مسؤوًال عن محتواها أمام
 .الغیر وأمام القضاء على أال یكون إصدارها أكثر من ثالث مرات في العام ویقدم اإلخطار عند كل إصدار

 :(المادة (37
 . أ- یخضع للترخیص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدوریة

 .. ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدوریة بقرار من المجلس وذلك وفق اإلجراءات اآلتیة
 یبت المجلس بطلب الترخیص المقدم إلیه خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یومًا من تاریخ تقدیمه مستوفیًا جمیع الشروط المطلوبة وفق -1

 .أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبالغ طالب الترخیص بقراره خالل عشرة أیام
 .إذا صدر قرار المجلس برفض الترخیص فیجب أن یكون مسببًا -2

 .یجوز في حالة رفض الترخیص تقدیم طلب جدید إلى المجلس ویطبق على هذا الطلب الجدید أحكام البندین 1 و 2 من هذه الفقرة -3
 . ج- یحق لمن رفض طلبه بالترخیص اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري للطعن في قرار الرفض

 . د- ال یصبح الترخیص المشار إلیه في هذه المادة ساري المفعول إال بعد تصدیقه من مجلس الوزراء
 :(المادة (38

 ..یقدم صاحب العالقة طلب الترخیص متضمنًا
 .اسم المطبوعة الدوریة ونوعها ومنهجها ومواعید صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها -1

 .اسم صاحب المطبوعة الدوریة واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصیله العلمي -2
 رأس مال المطبوعة الدوریة وفي حال كانت المطبوعة الدوریة تصدر باسم شركة یجب أن یربط بالطلب صورة عن نظام الشركة -3

 .والسجل التجاري



 .المركز الرئیسي للمطبوعة الدوریة -4
 .ملخص عن سیاسة المطبوعة التحریریة وخطتها التشغیلیة والمالیة والعائدات المتوقعة منها في أول ثالث سنین -5

 :(المادة (39
 .. أ- إذا كان الترخیص باسم شخص طبیعي یجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخیص المطبوعة الدوریة الشروط اآلتیة

 .أن یكون متمتعًا بالجنسیة السوریة أو من في حكمه منذ خمس سنوات على األقل -1
 .أن یكون متمتعًا بحقوقه المدنیة وغیر محكوم بجنایة أو جنحة شائنة ما لم یكن قد رد له اعتباره قانونًا -2

 .أن یكون حائزًا شهادة جامعیة أو مالكًا لرخصة مطبوعة دوریة حین نشر هذا القانون -3
 .أن یكون مقیما في الجمهوریة العربیة السوریة -4

  ب- في حال كان  الترخیص باسم شركة  یجب تقدیم صورة مصدقة عن نظام الشركة األساسي وسجلها التجاري ویجب أن تتوفر في طلب
 ..ترخیص المطبوعة الدوریة الشروط اآلتیة

 .أن تكون جنسیة الشركة سوریة وفقًا ألحكام قانون الشركات -1
 .أن یكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سوریة -2

 .أن تكون جنسیة جمیع الشركاء سوریة -3
 .أن یتمتع أكثریة الشركاء المؤسسین بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة -4

  ج- ال یجوز أن یكون صاحب الوسیلة اإلعالمیة المالك لمطبوعة یومیة بنسبة تزید على 50 بالمئة مالكًا في مطبوعة یومیة أخرى بنسبة
 .تزید على 49 بالمئة

 :(المادة (40
 . أ- یجوز نقل مكان الترخیص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العالقة

 . ب- یجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام  المادة 39 من هذا القانون
  ج- یجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام  المادة(39) من هذا

 .القانون
 :(المادة (41

 بعد صدور الترخیص یعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدیر المسؤول ورئیس التحریر وال یجوز للمجلس أن یرفض هذه التسمیة
 ..في حال كانت مستوفیة الشروط اآلتیة

 ..  أ- للمدیر المسؤول
 .أن یحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من  المادة 39 من هذا القانون -1

 .أن یكون حائزًا شهادة جامعیة أو حامًال شهادة خبرة إعالمیة یعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات -2
 أال یكون مدیرًا مسؤوًال في أكثر من مطبوعة دوریة واحدة إال إذا كان صاحب المطبوعة یملك أكثر من وسیلة إعالمیة فله في هذه -3

 .الحالة تعیین مدیر مسؤول واحد لجمیع تلك الوسائل
 .. ب- لرئیس التحریر

 .أن یحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من  المادة 39 من هذا القانون -1
 أن یكون حائزًا شهادة جامعیة ومارس مهنة اإلعالم خمس سنوات على األقل أو یكون رئیسًا لتحریر مطبوعة دوریة صادرة حین نفاذ -2

 .هذا القانون
 .أال یكون رئیس تحریر أكثر من مطبوعة یومیة واحدة -3

  ج- یحق لصاحب المطبوعة الدوریة أن یكون مدیرًا مسؤوًال أو رئیسًا للتحریر فیها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في
 .الفقرتین (أ) و(ب) من هذه المادة

  د- یجوز في المطبوعة الدوریة الجمع بین وظیفتي المدیر المسؤول ورئیس التحریر على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتین (أ)
 .و(ب) من هذه المادة

  ه- یجب على صاحب المطبوعة الدوریة إخطار المجلس كتابة قبل ثالثة أیام عمل في حال حصول أي تغییر یتعلق بالمدیر المسؤول أو
 رئیس التحریر مرفقًا بما یثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتین (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ یتعلق بهما یجب

 .إخطار المجلس خالل ثالثة أیام من حدوثه
 :(المادة (42



  أ- على صاحب المطبوعة الدوریة أن یبدأ بإصدار المطبوعة خالل ثالثة أشهر من تاریخ منح الترخیص ویعد الترخیص ملغى حكمًا بعد
 .مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة

  ب- على صاحب المطبوعة الدوریة إخطار المجلس فورًا إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر لمرة واحدة
 .في السنة أو بصورة نهائیة أو أعاد نشرها بعد التوقف

 :(المادة (43
 ..تلتزم المطبوعة الدوریة في كل عدد منشور بذكر البیانات اآلتیة

 .اسم صاحب المطبوعة -1
 .مركز إدارة الوسیلة اإلعالمیة الرئیسي -2

 .اسم المدیر المسؤول ورئیس التحریر -3
 .عنوان مركز التحریر أو إدارة النشر -4

 .تاریخ صدور المطبوعة -5
 .سعر كل نسخة مبینًا في رأس العدد المعد للبیع -6

 .مواقیت صدور المطبوعة ومنهجها -7
 :ثانیًا: وسائل التواصل السمعي والبصري

 :(المادة (44
 یخضع للترخیص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغیل أي وسیلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنیة كانت وبوجه

 .خاص بواسطة: 1- طیف الترددات الرادیویة. 2- المنظومات الساتلیة. 3- شبكات الكبال
 :(المادة (45

 أ- یقصر حق تقدیم طلب الترخیص على الشخص االعتباري الذي یتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولیة أو الشركة المساهمة المغفلة
 .على أن یكون أكثریة الشركاء فیها حائزین شهادة جامعیة على األقل

 .. ب- یجب أن ال تزید ملكیة أي شریك وزوجه وأفراد أسرته من األصول والفروع على
 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزیة ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها باألخبار والبرامج السیاسیة و 20 -1

 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزیة على أال یكون مالكًا ألي نسبة في وسیلة خدمة تلفزیة وطنیة أخرى یكون لها نفس منهج
 .المحتوى

 .بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة اإلذاعیة 25 -2
 :(المادة (46

 ..یجب أن یتضمن طلب الترخیص
 .اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري -1

 .منهج الخدمة اإلذاعیة أو التلفزیة -2
 .اسم الوسیلة اإلعالمیة ومكان البث والمناطق التي یغطیها البث -3

 .كیفیة البث أرضیًا أو فضائیًا أو غیر ذلك والتقنیات المستعملة في تقدیم تلك الخدمات -4
 :(المادة (47

 ..یشترط لمنح الترخیص تقدیم دراسة تتضمن ما یلي
 .اإلمكانات والمواصفات التقنیة ألجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة -1

 .شروط ومستلزمات العمل من موارد بشریة وبرامج وأمكنة وتجهیزات ومعدات واستودیوهات -2
 .قدرة الوسیلة اإلعالمیة على تأمین نفقات السنة األولى من الترخیص على األقل والتأكد من مالءتها المالیة -3

 .مصادر تمویل الوسیلة اإلعالمیة شریطة أن تكون جمیعها وطنیة -4
 :(المادة (48

 تقوم الهیئة الناظمة لقطاع االتصاالت المحدثة بقانون االتصاالت الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصیص الترددات الالزمة
 لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنیة للطیف الترددي وتعلم

 .الهیئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات
 :(المادة (49



 أ: یصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخیص أو رفضه خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیًا جمیع مرفقاته
 .وذلك بعد التنسیق مع الهیئة الناظمة لقطاع االتصاالت المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010

 . ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخیص فیجب أن یكون مسببًا
 . ج- یحق لمن رفض طلبه بالترخیص اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري للطعن في قرار الرفض

 . د- ال یصبح الترخیص المشار إلیه في هذه المادة ساري المفعول إال بعد تصدیقه من مجلس الوزراء
 :(المادة (50

 تحدد مدة الترخیص بعشر سنوات لوسائل الخدمة اإلذاعیة وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزیة وتكون قابلة للتجدید بناء على طلب
 .یقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على األقل

 :(المادة (51
 یكون لوسیلة التواصل السمعي والبصري مدیر مسؤول ورئیس للتحریر وتنطبق علیهما أحكام  المادة (41) من هذا القانون ویجوز أن

 یحل محل رئیس التحریر في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى اإلعالمي المتخصص غیر السیاسي مدیر للبرامج ویعامل
 .معاملة رئیس التحریر في معرض أحكام هذا القانون

 :(المادة (52
  أ- ال یجوز لوسیلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعدیالت أو إضافات على أي من البیانات والخدمات التي یشتمل علیها

 .الترخیص دون موافقة المجلس
  ب- على وسیلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خالل البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خالل

 .ساعات البث اإلذاعي
  ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجیل المسموع في حالة الخدمة اإلذاعیة والمرئي في حالة الخدمة التلفزیة لما

 .یتم بثه من برامج لمدة یحددها المجلس
 :(المادة (53

 یحظر التصرف في الترخیص لمصلحة أي جهة أخرى وال یجوز لصاحب الوسیلة اإلعالمیة التنازل عنه أو عن أي جزء منه إال بموافقة
 .المجلس

 :(المادة (54
  أ- على وسیلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خالل سنة من تاریخ منح الترخیص ویعد الترخیص ملغى حكمًا

 .بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة
 . ب- یلغى الترخیص إذا توقفت الخدمة بسبب غیر مبرر لمدة ثالثین یومًا متصلة أو متقطعة خالل مدة سنة

 :(المادة (55
 ..تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخیصها من حیث تقنیات البث فیها على النحو اآلتي

 .وسائل خدمة إذاعیة أو تلفزیة أرضیة تغطي أراضي الجمهوریة العربیة السوریة كاملة -1
 وسائل خدمة إذاعیة أو تلفزیة أرضیة تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهوریة العربیة السوریة على أال تقل التغطیة عن ثالث -2

 .محافظات
 .وسائل خدمة إذاعیة أو تلفزیة فضائیة تستخدم المنظومات الساتلیة ویتجاوز نطاق تغطیتها أراضي الجمهوریة العربیة السوریة -3

 .وسائل خدمة إذاعیة أو تلفزیة أرضیة أو فضائیة تستخدم تقنیات التشفیر وال تتیح برامجها إال للمشتركین فیها 4
 :(المادة (56

 ..تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخیصها من حیث محتواها على النحو اآلتي
 .وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفیها األخبار والبرامج السیاسیة -1

 .وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي ال تخرج عنه -2
 :(المادة (57

  . أ- یحدد بدل ترخیص الوسیلة اإلعالمیة ورسم الخدمة اإلذاعیة أو التلفزیة بقرار من المجلس
 .ب- ال یبدأ سریان الترخیص إال بعد تسدید البدل

 :ثالثًا: وسائل التواصل على الشبكة
 :(المادة (58

 .أ- یمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثیقة اعتماد لوسیلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة االحترافیة



 .. ب- یقدم طلب االعتماد من صاحب وسیلة التواصل على الشبكة على أن یتضمن
 .عنوان الموقع اإللكتروني اإلعالمي المرتبط بوسیلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدیة هذا الموقع إلى مقدم طلب االعتماد -1

 .أسماء مقدمي خدمات االستضافة على الشبكة الذین یتعامل معهم الموقع اإللكتروني اإلعالمي المرتبط بوسیلة التواصل على الشبكة -2
اسم صاحب وسیلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فیه الشروط المحددة في  المادة (41 -3

 .) من هذا القانون
 .اسم المدیر المسؤول ورئیس التحریر ویحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فیهما -4

 .منهج وسیلة التواصل على الشبكة -5
  ج- یجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استالم المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ویصدر

 .المجلس وثیقة االعتماد خالل مدة خمسة عشر یوم عمل من تاریخ هذا االستالم
  د- على صاحب وسیلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبالغ المجلس عن أي تغییر یطرأ على احد البیانات الواردة في الطلب خالل مدة

 .عشرة أیام
 . ه-یجوز أن یكون صاحب وسیلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئیس تحریر أو مدیرًا مسؤوًال لها

  و- یجوز في وسیلة التواصل على الشبكة الجمع بین وظیفتي المدیر المسؤول ورئیس التحریر على أن تتحقق الشروط التي یحددها
 .المجلس

 :(المادة (59
 ..یلغى اعتماد وسیلة التواصل على الشبكة في إحدى الحاالت اآلتیة

 .تقدیم صاحب الوسیلة طلبًا بذلك -1
 .صدور حكم بذلك من السلطة القضائیة المختصة -2

 .اإلخالل بأحد شروط منح االعتماد -3
 :(المادة (60

  أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ینشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غیر المعتمدة سواء أكان محررًا من
 .أي من العاملین في وسیلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كالم

 . ب- تعد وسیلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغیر وأمام القضاء عما یرد فیها من محتوى أو التعلیقات علیه
 :(المادة (61

 تلتزم وسیلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ینشر فیها على اختالف أشكاله وبحفظ بیانات الحركة التي تسمح
 بالتحقق من هویة األشخاص الذین یسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة یحددها المجلس وتخضع هذه البیانات والمحتوى

 .لسر المهنة على إنه یجب تقدیمها إلى السلطة القضائیة عندما تطلب ذلك
 :(المادة (62

 . أ- یحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة یتضمن البیانات الخاصة بها
 . ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمیة ال یجوز إثبات ما یخالفها إال بالتزویر

 :(المادة (63
 :تلتزم وسیلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئیسیة لها بذكر البیانات اآلتیة

 .اسم صاحب الوسیلة ومركز إدارة الوسیلة الرئیسي -1
 .اسم المدیر المسؤول ورئیس التحریر -2

 .عنوان مركز التحریر إن وجد -3
 .أسماء مقدمي خدمات االستضافة على الشبكة الذین یتعامل معهم الموقع اإللكتروني اإلعالمي المرتبط بوسیلة التواصل على الشبكة -4

 :(المادة (64
 أ - تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة واألحزاب السیاسیة المرخصة والمنظمات الشعبیة واالتحادات والنقابات

 .المهنیة والجمعیات وأي جهة أخرى مرخصة أصوًال معتمدة حكمًا
  ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعالم المجلس عن إنشائها وتقدیم البیانات التي یحددها

 .المجلس
  ج- یكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إلیها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدیر مسؤول یمثلها أمام الجهات اإلداریة

 .والقضائیة على أن تتوفر فیه الشروط الواردة في هذا القانون



 . د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد االعتماد ملغى حكمًا
 :(المادة (65

  أ- یجوز للوسائل اإلعالمیة المرخص لها نشر محتواها إلكترونیًا في وسیلة تواصل على الشبكة باستخدام االسم نفسه ویعد صاحب
 .الترخیص في هذه الحالة حاصًال على االعتماد وذلك بعد إعالم المجلس بالبیانات المطلوبة

  ب- یجوز لصاحب الوسیلة اإلعالمیة أن یتقدم بطلب اعتماد لوسیلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسیلته اإلعالمیة وذلك
 .وفقًا ألحكام هذا القانون ویجوز له استخدام اسم المطبوعة الدوریة نفسها لإلشارة إلى تلك الوسیلة

 :رابعًا: وكاالت األنباء
 :(المادة (66

  أ- یقدم طلب الترخیص لوكالة األنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري یتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على أال تزید ملكیة
 .أي شریك وأفراد أسرته من األصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة

 . ب- یتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري
 . ج- یجب أن یكون أكثریة الشركاء حائزین شهادة جامعیة على األقل

 :(المادة (67
  أ- یقدم طلب الترخیص لوكالة األنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري یتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولیة أو الشركة

 .المساهمة المغفلة
 . ب- یتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري

 . ج- یجب أن یكون أكثریة الشركاء حائزین شهادة جامعیة
 :(المادة (68

 :یضع المجلس شروط منح الترخیص المتعلقة
 .باإلمكانات المالیة لوكالة األنباء التي من شأنها أن تساعدها على القیام بأعمالها -1

 .بالموارد البشریة -2
 .بالمواصفات التقنیة المستخدمة في أعمال الوكالة -3

 :(المادة (69
  أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخیص أو بعدم الموافقة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاریخ تسلیم

 .الطلب مستوفیًا شروطه
 . ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخیص فیجب أن یكون مسببًا

 . ج- یحق لمن رفض طلبه بالترخیص اللجوء إلى محكمة القضاء اإلداري للطعن في قرار الرفض
 . د- ال یصبح الترخیص المشار إلیه في هذه المادة ساري المفعول إال بعد تصدیقه من مجلس الوزراء

 :(المادة (70
 .یكون لوكالة األنباء مدیر مسؤول ورئیس تحریر وتطبق علیهما أحكام  المادة 41 من هذا القانون

 :(المادة (71
 أ- ال یجوز لوكالة األنباء إجراء أي تعدیالت أو إضافات على أي من البیانات والخدمات التي یشتمل علیها الترخیص دون موافقة المجلس

. 
 . ب- على وكالة األنباء االحتفاظ بنسخة عن المحتوى اإلعالمي اإلخباري الذي تقدمه لمشتركیها لمدة یحددها المجلس

  ج- یحظر التصرف في الترخیص الممنوح لوكالة األنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما ال یجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إال
 .بموافقة المجلس ویعد أي تصرف بهذا الشأن باطًال

 :(المادة (72
 على وكالة األنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خالل ستة أشهر من تاریخ منح الترخیص ویعد الترخیص ملغى حكمًا بعد مضي هذه

 .المدة دون بدء الخدمة
 :(المادة (73

 .تعد وكالة األنباء مسؤولة عن أي محتوى یصدر عنها
 :خامسًا: شركات الخدمات اإلعالمیة

 :(المادة (74



  أ- یجوز القیام بجمیع أنواع األنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل اإلعالمیة على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقًا ألحكام
 .قانون الشركات ویحدد المجلس أنواع هذه األنشطة

 . ب- للوسائل اإلعالمیة حریة التعاقد مع شركات الخدمات اإلعالمیة المعتمدة من المجلس
 :(المادة (75

 . أ- یحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات اإلعالمیة
  ب- یمنح المجلس شركات الخدمات اإلعالمیة وثیقة اعتماد خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ استالم الطلب المستوفي للشروط مرفقة

 :بالبیانات اآلتیة
 اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها األساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئیسي على أن تكون جنسیة الشركة سوریة -1

 .وفقًا لقانون الشركات
 .بیان باإلمكانات والمواصفات التقنیة التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل اإلعالمیة -2

 . ج- إذا صدر قرار المجلس برفض االعتماد فیجب أن یكون مسببًا
 . د- یحق لمن رفض طلبه باالعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض

 :(المادة (76
  أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصریح للمجلس عن العقود المبرمة بینها وبین الجهات األجنبیة وعن األعمال التي تنطوي علیها هذه العقود

 .قبل البدء بتنفیذها
  ب- یلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصریح خالل ثالثة أیام من تاریخ تقدیمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قرارًا بالموافقة

 .الضمنیة
 :(المادة (77

 تعامل شركات الخدمات اإلعالمیة معاملة الوسائل اإلعالمیة في معرض تطبیق أحكام هذا القانون إذا كانت األعمال التي تقوم بها تنطوي
 .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على تقدیم محتوى إعالمي للجمهور

 :الفصل السابع: العقوبات وأصول المحاكمات
 :(المادة (78

  أ- رئیس التحریر واإلعالمي وصاحب الكالم في الوسائل اإلعالمیة مسؤولون عن األفعال التي تشكل جرائم معاقبًا علیها في هذا القانون
 .والقوانین النافذة ما لم یثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمیة

 . ب- صاحب الوسیلة اإلعالمیة مسؤول بالتضامن مع رئیس التحریر واإلعالمي بالتعویض عن األضرار التي تلحق بالغیر
 :(المادة (79

 یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في القوانین النافذة كل من یخالف أحكام  المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إیقاف الوسیلة
 .اإلعالمیة عن النشر أو البث لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر في المرة األولى وإلغاء الترخیص في حال التكرار

 :(المادة (80
 .یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في القوانین النافذة كل من یخالف أحكام  المادة (13) من هذا القانون

 :(المادة (81
 .یعاقب بالغرامة من خمسین ألفا إلى مئتین وخمسین ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام  المادة (14) و المادة (16) من هذا القانون

 .وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعویض یعادل مثلي التبرع أو المزیة أو اإلعانة التي حصل علیها ویؤول هذا المبلغ إیرادًا للمجلس
 :(المادة (82

 یعاقب بالغرامة من عشرة آالف إلى خمسین ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام  المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف
 .بأداء تعویض یعادل مثلي المبلغ المتحصل علیه ویؤول هذا المبلغ إیرادًا للمجلس

 :(المادة (83
 یعاقب بالغرامة من عشرین ألفا إلى مئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام الفقرة (أ) من  المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة
 المخالف بأداء تعویض یعادل ثالثة أمثال ثمن تسعیرة المادة اإلعالنیة الزائدة عن الحجم المسموح به لإلعالنات ویؤول هذا المبلغ إیرادًا

 .للمجلس
 :(المادة (84

 .یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل شخص طبیعي یخالف أحكام  المادة (18) من هذا القانون
 :(المادة (85



 یعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى ملیون لیرة سوریة عضو المجلس أو األمین العام أو الموظف في الجهاز التنفیذي الذي یخالف أحكام
 .الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من  المادة (27) من هذا القانون

 :(المادة (86
 یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام  المادة (28) و المادة (29) من هذا القانون ودون اإلخالل

 .بحق المتضرر بالمطالبة بالتعویض
 :(المادة (87

  أ- یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من یباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإیقاف أعمال
 .النشر أو البث

  ب- تضاَعف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من یباشر أعمال النشر أو البث بعد إیقاف الوسیلة عن النشر أو البث وفق أحكام
 .هذا القانون

 :(المادة (88
 یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة وبإلغاء الترخیص أو االعتماد كل من یخالف البیانات الواردة في البند (1) من

 . المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من  المادة (58) من هذا القانون
 :(المادة (89

 یعاقب بالغرامة من خمسین ألفًا إلى مئتین وخمسین ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام الفقرة (هـ) من  المادة (41) والفقرة (ب) من
 . المادة (42) من هذا القانون فضًال عن بطالن التصرف

 :(المادة (90
 یعاقب بالغرامة من عشرین ألفًا إلى مئة ألف لیرة سوریة كل من یغفل البیانات الواجب ذكرها وفق أحكام  المادة (43) والفقرة (ب) من

 . المادة (52) و المادة (63) من هذا القانون أو یذكرها خاطئة
 :(المادة (91

 یعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى ملیون لیرة سوریة وبإیقاف البث وإلغاء الترخیص كل من یخالف أحكام الفقرة (ب) من  المادة (45)
 .والفقرة (أ) من  المادة (66) والفقرة (أ) من  المادة (67) من هذا القانون

 :(المادة (92
 یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام الفقرة (أ) من  المادة (52) والفقرة (أ) من  المادة (71)

 .من هذا القانون إضافة إلى إیقاف الوسیلة عن النشر أو البث لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر في حال التكرار
 :(المادة (93

 یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام الفقرة (ج) من  المادة (52) و المادة (61) والفقرة (ب)
 .من  المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخیص في حال التكرار

 :(المادة (94
 یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من یخالف أحكام  المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من  المادة (71) من هذا

 .القانون
 :(المادة (95

 .یعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف لیرة سوریة كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غیر صحیحة أو أوراق مختلقة أو مزورة
 :(المادة (96

 یعاقب بالغرامة من عشرین ألفا إلى مئة ألف لیرة سوریة كل من ینقل أو ینشر أي محتوى إعالمي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون
 .اإلخالل بحق المتضرر بالمطالبة بالتعویض

 :(المادة (97
 یعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسیلة إعالمیة على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى

 .ملیون لیرة سوریة
 :(المادة (98

  أ- تتولى محكمة بدایة الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جمیع الجنح المنصوص علیها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة
 .قابلة لالستئناف ویصدر حكم االستئناف مبرمًا

 . ب- تنظر محكمة بدایة الجزاء ومحكمة االستئناف على وجه السرعة في القضایا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون



  ج- للمدعى علیه أمام محكمة بدایة الجزاء ومحكمة االستئناف أن ینیب عنه محامیا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة علیه المتعلقة بمخالفة
 .أحكام هذا القانون ویكتفى بحضور الوكیل جلسات المحاكمة

 :(المادة (99
 .كل جریمة لم یرد علیها نص في هذا القانون یطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانین النافذة

 :(المادة (100
 في جمیع الحاالت التي یجیز فیها هذا القانون الحكم بوقف الوسیلة اإلعالمیة عن النشر أو البث أو إلغاء الترخیص للقضاء المختص بناء

 .على طلب من المجلس أن یصدر قرارًا معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حین صدور الحكم النهائي
 :(المادة (101

 في جمیع األفعال التي تشكل جرائم ویقوم بها اإلعالمي في معرض تأدیة عمله باستثناء حالة الجرم المشهود ال یجوز تفتیشه أو تفتیش
 مكتبه أو توقیفه أو استجوابه إال بعد إبالغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفیین لتكلیف من یراه مناسبًا للحضور مع اإلعالمي ویجري في

 .حالة هذه الجرائم إبالغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفیین بالدعوى العامة المرفوعة بحق اإلعالمي وجمیع اإلجراءات المتخذة بحقه
 :(المادة (102

 . أ- تعد الوسائل اإلعالمیة بمختلف أشكالها من وسائل العلنیة
  ب- یطبق على الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون األحكام المتعلقة بالصالحیات اإلقلیمیة والذاتیة والشخصیة والشاملة المنصوص

 .علیها في قانون العقوبات
 :الفصل الثامن: أحكام ختامیة

 :(المادة (103
 تسري أحكام هذا القانون على أي وسیلة إعالمیة لها في الجمهوریة العربیة السوریة مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فیه نشاطًا

 اقتصادیًا أساسیًا راهنًا وذلك بصرف النظر عن مكان تأسیسها ومقرها الرئیسي وعن المكان الذي توجد فیه التجهیزات التقنیة التي
 .تستخدمها إذا كانت وسیلة إعالمیة إلكترونیة

 :(المادة (104
  أ- ال یعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخیص منصوص علیه في أي قانون آخر نافذ یتعلق

 بالخدمات التي یقدمونها أو النشاطات التي یمارسونها ویجوز للمجلس أن یجعل الحصول على مثل هذه التراخیص شرطًا لمنح االعتماد
 .لهذه الوسائل

  ب- یجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافیة العتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتویات ذات طبیعة تتعلق بعمل
 .تلك الجهات

 :(المادة (105
 .تستثنى الوسائل اإلعالمیة التي تملكها الدولة من األحكام المتعلقة بنسب الملكیة

 :(المادة (106
 . أ- على الوسائل اإلعالمیة القائمة توفیق أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القانون خالل مهلة سنة من تاریخ نفاذه

 . ب- تقوم الوزارة بتوفیق مهامها ونظامها الداخلي على نحو یتناسب وأحكام هذا القانون
 .دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 میالدي


