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 م١٩٩٠لسنة ) ٢٥(قانون رقم
  بشأن الصحافة والمطبوعات

 -:باسم الشعـب
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 .بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية
 .منيــةوعلى دستور الجمهورية الي

 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاســـة
 -:أصدرنا القانون اآلتي نصـه

 الباب االول
 تعريفات ومبادئ عامـة

 الفصل االول
 ).قانون الصحافة والمطبوعات(يسمى هذا القانون) ١(مادة
 القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام        ا تطبيق هذ  ألغراض) ٢(مادة

 -:ها ما لم تدل القرينه على خالف ذلككل من
مهمة البحث عن الحقائق والمعلومات واألخبـار وجمعهـا          :الصحافة 

وكتابة أو ترجمة المقاالت واألعمدة والتحقيقـات والتحلـيالت وأعــداد        
لبرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير واإلخـراج الصحفي       ا

ئل االتصــال المقرؤة والمسـموعة     والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسا    
 .والمرئية

كل جريدة أو مجلة تصدر باسم واحد بصفة دوريـة فـي            : الصحيفة 
 منتظمة بقصد التداول العام مواعيد

  أو ةمن يمارس بصفة مسـتمرة مهنـة الصـحافة المقـرؤ          :الصحفي 
المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمــن              

 .مورد رئيسي للرزقوذلك ك
ة تتولى رصد األخبار والبحـث عنهـا        يمؤسسة صحف : وكالة األنباء  

ــارير ــيالت  واعـــــداد التق ــات والتحل ــاج التحقيق ــه وإنت األخباري
 .المكتوبــــة والمصورة   وبثها عبر وسائل متعددة

  او جهاز أعد لطبع او تسجيل      آالتكل آلة أو مجموعـة      :المطبعــة 
 والمـــات او الصور بقصـد نشـرها او تـداولها،           الكلمات أو الرسو  

يشمــل ذلك الجهـاز المعد للتصـوير الشمسـي وال اآلالت الكاتبـة            
 .  العاديــة واألجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات

الجهة التي تتولى إعـداد وتجهيـز المطبوعـات للطبـع           :دار الناشر  
 .النشر والتوزيع واالتجار بهلوإخراجها 
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االعتباري الـذي يتـولى نشـر أي         ذلك الشخص الطبيعي أو   :الناشر 
 .مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه

هو الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يتخذ من االتجـار          : الموزع 
 ببيع وتوزيع        

  . الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنه له
ل الصـوتية او    كل الكتابات والرسوم وأشرطة التسـجي      :المطبوعات 

المرئية او القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نقلت بطرق علمية او            
 .تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول

عرض الصحف والمجالت والمطبوعات للبيع او التوزيع       :التداول العام  
أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل أخر يجعلهـا بوجـه مـن               

 .وجوه في متناول الجمهورال
المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات مـن كتـب ومجـالت           :المكتبة 

 .وصحف وغيرها
هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثيـة        :المكتبة الوطنية  

 .وهي محل إيداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم
   . حفظ المطبوع وقيده لدى جهة اإليداع:اإليداع 

 الفصل الثاني
 بادئ عامـةم

حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير واالتصال والحصـول علـى          ) ٣(مادة
المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان اإلعراب عن فكرهم بـالقول           
والكتابة او التصوير او الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسـائل التعبيـر              

 عليه أحكـام    وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص        
 .هذا القانون

الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمـع وتكـوين           ) ٤(مادة
الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة           
االسالمية أو األسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثـورة اليمنيـة           

وز التعرض لنشـاطها أال وفقـا ألحكـام         وتعميق الوحدة الوطنية وال يج    
 . القانون

الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء األنبـاء والمعلومـات مـن     ) ٥(مادة
 . في حدود القانونهمصادرها وهي مسئولة عما تنشر

حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية الالزمـة         ) ٦(مادة
ـ       لممارسة المهنة وحقهم في ال      ةتعبير دون تعرضهم ألي مسألة غير قانوني

 .يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة ألحكامة
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 الباب الثاني
 شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين

 وشروط عمل الصحفيين العرب واألجانب
 الفصل األول

 شروط العمل في الصحافة
 -:يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي) ٧(مادة
 .ن يكون يمني الجنسيةأ-١
 . أن ال يقل سنه عن واحد وعشرين عاما-٢
 . أن يكون كامل األهلية-٣
 أن ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلـة بالشـرف أو           -٤

 .االمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا إلحكام القانون
 خبرة في    أن يكون حاصال على مؤهل دراسي من كلية او معهد او لديه            -٥

 .المساهمة في العمل الصحفي مدة التقل عن ثالث سنوات
 . أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة-٦
يشترط في رئيس تحرير الصحيفة اضافة إلى الشـروط الـواردة فـي             ) ٨(مادة

 -:المادة السابعة ما يلي
 .أال يكون عامال لدى دولة أوجهة أجنبية -١
 .ن عاماأال يقل سنه عن خمسة وعشري -٢
 .أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة -٣
أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي ال تقـل عـن خمـس                -٤

ة وثمـان سـنوات بالنسـبة       يسنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحف    
 .لغيرهم

 . أن يكون متفرغا لعمله -٥
 :يفقد الصحفي صفته الصحفية في األحوال التالية) ٩(مادة

مـن هـذا    ) ٧(شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة      إذا فقد    -١
 .القانون

 .إذا فصل من عمله طبقا للقانون الرتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة -٢
 .إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر -٣

تمنح وزارة اإلعالم بطاقة التسـهيالت الصـحفية وتمـنح نقابـة            -١) ١٠(مادة
ليمنيين بطاقة المهنة ويشترط فيمن تمنح له اضافة لما نصـت           الصحفيين ا 

 -:عليه المادة السابعة توفر أحد الشروط التالية
أن يكون حاصال على شهادة جامعية من كلية الصحافة او االعـالم او             : أ

معهد عال للصحافة أو االعالم مع خبرة عملية ال تقل عن عام في مجـال    
 .الصحافة



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٨٠

جامعية من أحدى الكليات او المعاهد مع       شهادة  لى  أن يكون حاصال ع   : ب
 .خبرة ال تقل عن عامين في مجال الصحافة

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مـع خبـرة              : ج
 .التقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي

أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة التقل عـن عشـر              : د
 .سنوات

يحدد شكل البطاقة وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها          -٢
 .بالئحة يصدرها وزير االعالم

يتمتع حامل البطاقة الصحفية بكافة التسهيالت والمزايا التـي تقـدمها          ) ١١(مادة
 .أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء

ذا القانون يقدم طلب الحصول على      من ه ) ١٠(مع مراعاة أحكام المادة   ) ١٢(مادة
بطاقة التسهيالت الصحفية إلى وزارة األعالم مؤيدا بالوثائق الالزمة، وفي          
حال الرفض المسبب للطلب أو مضي ثالثـين يومـا دون رد، لصـاحب              
الطلب حق اللجوء إلى القضاء خالل ثالثين يومـا مـن تـاريخ إبالغـه               

 .بالرفض أو مضي الثالثين يوما دون رد
 صل الثانيالف

 حقوق وواجبات الصحفيين
ال يجوز مسائلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومـات            ) ١٣(مادة

الصحفية التي ينشرها وأن ال يكون ذلك سببا لألضرار به ما لم يكن فعله              
 .مخالفا للقانون

للصحفي الحق في الحصول علـى المعلومـات واألنبـاء والبيانـات            ) ١٤(مادة
عدم نشـرها واالحتفـاظ       حق نشرها او   هت من مصادرها ول   واإلحصائيا

بسرية مصادر معلوماته وال يجوز إجباره على إفشـاء مصـادرة طبقـا             
 . القانوناألحكام هذ

ة تتنـافى   يللصحفي الحق في االمتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحف         ) ١٥(مادة
يب فيمـا  مع معتقداته وآرائه وما ال يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعق      

يراه مناسبا إليضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغـض النظـر عـن              
اختالف الرأي واالجتهادات الفكرية وذلك فـي أطـار أحكـام الدسـتور             

 .ومبادئه
للصحفي حق اإلطالع على التقارير الرسيمة والحقائق والمعلومـات          )١٦(مادة

ع عليها واالستفادة   والبيانات وتلزم الجهة المتوفر لديها بتمكينه من اإلطال       
 .منها
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للصحفي الحق في أن يكون مراسال لوسيلة واحدة أو اكثـر مـن             : أ) ١٧(مادة
وسائل االعالم العربية واالجنبيه شريطة حصوله على ترخيص كتابي من          

 .وزارة االعالم يجدد كل عامين
للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي او عالمي بصرف            :ب

 .العالقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدثالنظر عن طبيعة 
ال يجوز فصل الصحفي او نقله إلى عمل غير صفحي أو إيقافه عـن              ) ١٨(مادة

العمل او منعه عن الكتابة او محاسبته إال في الحدود التي يجيزها القانون             
 .واألنظمة النافذة

بي وبالوسـائل   للصحفي الحق في حماية حقوقه من خالل إطاره النقا        ) ١٩(مادة
المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونيا أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بمـا           

 .يتفق واألحكام النافذة
يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة وأسـس            ) ٢٠(مادة

 .الدستور وبما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون
ق العمل الصحفي ويعتبر اخالال     يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثي    ) ٢١(مادة

 .بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة
يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة األفراد واألسر ودخائل الحيـاة          ) ٢٢(مادة

 .الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة
درها يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق مـن مصـا         ) ٢٣(مادة

الموثوقة ونقلها للجماهير نقال صادقا وأمينا وإيصـالها السـريع وعـدم            
 .حجبها

يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشـويه           ) ٢٤(مادة
المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شـخص أو جهـة دون              

أو جهـة  التحقق من صحة نسبتها باإلضافة إلى أقوال صادرة عن شخص        
 .دون الرجوع إليها

يلتزم الصحفي باالمتناع عن استغالل مهنته إلغراض ومنافع شخصية         ) ٢٥(مادة
غير مشروعة وال يجوز له ابتزاز األفراد او األشخاص االعتبارية العامة           
 .او الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية او منفعة خاصة له او للغير

ي إعانات او هبات او تبرعـات او مزايـا          ال يجوز للصحفي قبول أ    ) ٢٦(مادة
 .خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة او غير مباشرة من أي جهة كانت

 
 الفصل الثالث

 شروط عمل الصحفيين العرب واألجانب
 ييعتمد الصحفي كمراسل لواحدة اوأكثر من وسائل اإلعالم الجماهير        ) ٢٧(مادة

 .نحه بطاقة المراسل المعتمدللحكومات أو الهيئات العربية واألجنبية بعد م
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لوزارة اإلعالم اعتماد الصحفيين العرب واألجانب مراسلين للصحف        ) ٢٨(مادة
ووكاالت األنباء ومحطات اإلذاعة والتلفزيون العربية واالجنبيه لمدة عام          
قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البالد عمال بمبـدأ المعاملـة            

 .ء اعتمادهمبالمثل وللوزارة رفض وإلغا
يتمتع الصحفيون العرب واألجانب ومراسلو وسائل االعالم المعتمدون        ) ٢٩(مادة

 -:في الجمهورية اليمنية بالحقوق اآلتية
 .سرهماحق اإلقامة لهم وإلفراد  -١
 .حق الحصول على تأشيرة دخول لهم وألفراد أسرهم -٢
 .فتح مكتب بموافقة وزارة االعالم -٣
 بعد اشعار وزارة اإلعـالم      دنحاء البال القيام برحالت استطالعية في أ     -٤

 .بذلك
 .المزايا والتسهيالت التي تحددها الالئحة المنظمة لذلك -٥
يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسـائل اإلعـالم األخـرى          -١) ٣٠(مادة

والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين واألنظمة النافـذة واحتـرام           
شريعة وأخالق وعادات وتقاليـد الشـعب       سيادة واستقالل البالد وعقيدة و    

 .اليمني وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أ ن يلحق أضرار بأمن البالد
من هـذه المـادة بتجميـع       ) ١(يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة    -٢

 .المعلومات واألخبار بالطرق المشروعة
تمـد أو   لوزارة اإلعالم الحق في منح بطاقة للصحفي المراسـل المع         ) ٣١(مادة

إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء األسـباب             
ويترتب على ذلك سقوط اقامة الصحفي في البالد ما لم يكن هناك سـبب              

 .قانوني آخر لإلقامة، وال تخرج عن نصوص هذا القانون
يصدر وزير اإلعالم الئحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين          ) ٣٢(مادة

 والمسـموعة والمرئيـة     المقروءةعرب واألجانب لدى الصحافة اليمنية      ال
 .ووكالة األنباء

 
 
 
 

 الباب الثالث
 تنظيم نشاط الصحف والمجالت

 الفصل األول
  الصحف والمجالتةإصدار وملكي

حق إصدار الصحف والمجالت وملكيتها مكفول للمواطنين ولألحزاب        ) ٣٣(مادة
واألشخاص االعتبارية العامة والمنظمـات      لها واألفراد    حالسياسية المصر 
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 ٢٨٣

الجماهيرية واإلبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقـا لمـا هـو           
 .منصوص عليه في هذا القانون

على كل من يرغب اصدار صحيفة او مجلة أن يقدم طلبا كتابيا إلـى              ) ٣٤(مادة
 -:وزير االعالم مشتمال على البيانات التالية

 .قب والترخيص ومحل إقامتهاالسم الرباعي والل -١
االسم الرباعي لرئيس التحريـر المسـئول والمحـررين المسـئولين            -٢

 .والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل اإلقامة ومؤهالتهم
 .اسم المطبعة التي تطبع فيها أن لم يكن لديه مطبعة خاصة -٣
اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصـدارها            -٤

ها وعنوانها وال يجوز أن يكون اسم الصحيفة او المجلـة ممـاثال             وصفات
 .ألسم صحيفة او مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونيا

ا معا وال   مكليه شعار الصحيفة او المجلة سواء كان رسما او كتابة او          -٥
يجوز أن يكون الشعار مطابقا لشعار صحيفة او مجلة أخرى سبقتها فـي             

 .وال زالت قائمة قانونياالصدور 
بيان رأس المال للصحيفة او المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه وفقا             -٦

من هذا  ) ٤٦(من المادة ) ٥(لما تحدده الالئحة المنصوص عليها في الفقرة      
 .القانون

يتضمن قرار وزير االعالم بالترخيص الخاص بإنشـاء صـحيفة او           ) ٣٥(مادة
 -:مجلة البيانات التالية

 .الصحيفة او المجلةاسم  -١
 .عنوانهــا -٢
 .المطبعة الخاصة بها أن وجدت وفقا ألحكام هذا القانون -٣
صفتها أن كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو ثقافية او فنية او غيـر              -٤

 .ذلك
 مواعيد الصدور -٥
 .رئيس تحريرها المسئول -٦
يمنح وزير اإلعالم الترخيص بإنشاء صحيفة او مجله لكـل مـن            -١) ٣٦(مادة

 .مل الشروط المنصوص عليها في هذا القانوناستك
يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة او مجلة التظلم من القرار أمـام             -٢

القضاء خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغه بالرفض او مضـي الثالثـين             
 .يوما دون رد

 -:يعتبر ترخيص الصحيفة او المجلة الغيا في األحوال اآلتية) ٣٧(مادة
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 ٢٨٤

ي البيانات التي تضمنها الترخيص دون اخطار الوزارة        حدوث تغيير ف   -١
 .في مدة أقصاها عشرة أيام

إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خالل ثالثة اشهر او األسبوعية            -٢
خالل أربعة اشهر او المجلة الشهرية خالل ستة أشهر والفصـلية خـالل             

 .عام
لتالية لصـدور    إذا لم تصدر الصحيفة او المجلة خالل الستة األشهر ا          -٣

 .الترخيص الخاص بها
 . صاحبها إلغاء الترخيصبإذا طل -٤
 .إذا زالت الشخصية االعتبارية المرخص لها إصدار الصحيفة -٥
في حالة وفاة مالكها ولم يتمكن الورثة من إصدارها بانتظام خالل عام             -٦

 .من يوم الوفاة
غـى   أو أكثر من الصحف وفي هـذه الحالـة تل          صحيفتينيجوز دمج   ) ٣٨(مادة

التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعـين اتخـاذ إجـراءات           
 .الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة

يلزم المرخص له في إصدار الصحيفة او المجلـة او مـن يمثلـه              -١)٣٩(مادة
اخطار وزارة االعالم كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضـمنها            

بأسبوع على األقل ما لم يكن التغيير قد        طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه      
طرأ على وجه غير متوقع فيجب اإلخطار خالل أسبوع على األكثر مـن             

 .تاريخ حدوثه
إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوبـة           -٢

توافرها في رئيس التحرير واإلعالن في ذات الصحيفة أو المجلـة كمـا             
 إذا كان التغييـر     المقروءةيير في احدى وسائل النشر      يتعين النشر عن التغ   

 .السم الصحيفة او المجلة او شعارها او صاحبها
 والمنظمات الجماهيرية   باألحزا)٣٤،  ٣٥(يستثنى من أحكام المادتين   ) ٤٠(مادة

واإلبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في اصدار صحفها ومجالتها        
 .ونشراتها

زاب والمنظمـات الجماهيريـة واإلبداعيـة والـوزارات         تلتزم األح ) ٤١(مادة
 والمؤسسات الحكومية بتقديم 

اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي واإلفـادة بـأي تغييـر او             
تعديل خالل عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة االعالم وتلتزم الجهات           

الخاصة بهـا   المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجالتها ونشراتها         
 .لدى وزارة االعالم
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 ٢٨٥

يتحمل رئيس التحرير المسئول المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في           ) ٤٢(مادة
صحف األحـزاب والمنظمـات الجماهيريـة واإلبداعيـة والـوزارات           

 .والمؤسسات الحكومية وفقا ألحكام هذا القانون
باشـرة   صحيفة او مجلة رئيس تحرير مسـئول م        ليجب أن يكون لك   ) ٤٣(مادة

عما ينشر فيها ويشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، كما يكون له عدد             
من المحررين المسئولين أمامه ويشرف كل منهم أشرافا فعليا على قسـم            
معين من أقسامها ويجوز لمالك الصحيفة أن يكـون رئيسـا للتحريـر او              

 .نونمحررا مسئوال إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القا
يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئـيس تحريرهـا المسـئول             ) ٤٤(مادة

وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهرا علـى             
كل نسخه وكذا تاريخ صدورها وقيمة االشتراك فيهـا وبسـعر النسـخة             

 .الواحدة ومواعيد الصدور
ة على أن يطلـق عليـه اسـم         يجوز إصدار ملحق للصحيفة او المجل     ) ٤٥(مادة

 .المطبوع األصلي ويذكر في الصفحة االولى منها بأنه ملحق لها
 -:يشترط في مالك الصحيفة او المجلة توافر الشروط التالية) ٤٦(مادة

 .أن يكون يمني الجنسية -١
 .أن يكون كامل األهلية -٢
أن ال يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمـة جنائيـة مخلـة                -٣

 .مانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا الحكام هذا القانونبالشرف واأل
إذا كان المالك مؤسسة او شركة مساهمة يجب أن تكون أسهمها اسمية             -٤

 .ومملوكه ليمنيين فقط
أن يكون للصحيفة او المجلة رأس مال تحدده الالئحة التي يصـدرها             -٥

وزير االعالم ويستثنى من ذلك الصـحف والمجـالت التـي تصـدرها             
 .األحزاب والمنظمات الجماهيرية واإلبداعية والهيئات الحكومية

يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتهـا إلـى جهـة أو أحـد              -١) ٤٧(مادة
المواطنين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة         

 .كتابية من وزير االعالم
با بـذلك مشـتمال علـى       يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير األعالم طل       -٢

البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليهـا فـي هـذا             
 .القانون في المتنازل إليه

للصحيفة الحق أن تنشر مقاالت بأسماء مستعارة بنـاء علـى طلـب             ) ٤٨(مادة
 .صاحبها شريطة أن يكون االسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٨٦

ي الحصول على المعلومـات واألنبـاء والبيانـات         للصحيفة الحق ف  ) ٤٩(مادة
 .واإلحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها او عدم نشرها

يجب على رئيس التحرير أن يقبل من المواطنين مـا يقدمونـه مـن              ) ٥٠(مادة
مواضيع للنشر ويجوز له رفضها إذا ما تعارضت مع أحكام هذا القانون،            

 .مويحق للمواطن التظلم إلى وزير األعال
 الفصل الثاني

 الرقابة المالية على الصحف والمجالت
 تاما على الصحف أن تتلقى معونـات أو هبـات بأيـة             حظرايحظر  ) ٥١(مادة

صوره كانت ومن أي جهة غير يمنية أيا كان الغرض من هـذه الهبـات               
 .والمعونات

يحظر اإلعالن عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات او رسوم            ) ٥٢(مادة
 .ويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيهااو تع

على أصحاب الصحف والمجالت أن يمسـكوا سـجالت حسـابات           ) ٥٣(مادة
منتظمة حسب األصول التجارية وان يختار لها محاسب قـانوني معتمـد            

 .لإلشراف على هذه السجالت وضبط الميزانية السنوية للصحيفة
المالية للصـحف وحسـاباتها     لوزارة اإلعالم اإلطالع على البيانات      ) ٥٤(مادة

 وميزانياتها ومستنداتها للتأكد 
من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من الوزارة باإلطالع على            
تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعامالت في غير ما يقع تحت طائلـة             

 .القانون
 الفصل الثالث

 تداول الصحف والمجالت والمطبوعات
جوز تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع إذا لم يذكر فيها اسـم             ال ي ) ٥٥(مادة

الصحيفة او المجلة او المطبوع وصـاحب االمتيـاز ورئـيس التحريـر             
والموظف وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة االشتراك ورقـم          
العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها وذلك بشكل ظاهر علـى             

 .الصحيفة او المجلة او المطبوعصفحة من صفحات 
على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيـع وتـداول            : أ) ٥٦(مادة

الكتب والمطبوعات والمجالت الثقافية والمواد القرطاسية وإقامة المعارض        
 .الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة

يراد وبيع وتوزيـع وتـداول      على كل من يرغب في مزاولة مهنة است       : ب
الصحف والمجالت أن يحصل على ترخيص كتابي مسـبق مـن وزارة            

 .االعالم
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 ٢٨٧

يجوز تداول أي صحيفة او مجلة او مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم             ) ٥٧(مادة
يتضمن أمر من األمور المحظورة نشرها وتداولها وفقا للقـانون النافـذ            

يفة او مجلة او مطبوع إذا      وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صح       
 . القانوناتناقضت محتوياتها مع نصوص هذ

لصاحب الصحيفة او المجلة او المطبوع الحق في التظلم من قرار           -١) ٥٨(مادة
 .منع التداول إلى القضاء

ال تحول إجراءات منع تداول الصحيفة او المجلة او المطبوع من اتخاذ            -٢
 .افذةاإلجراءات القانونية وفقا للنظم الن

يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجـالت والمطبوعـات والمـواد           ) ٥٩(مادة
القرطاسية وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتـابي          
من الجهة المختصة بوزارة الثقافة وال يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع           

 .الصحف والمجالت والمطبوعات كنشاط أضافي غير رئيسي
 لرابعالفصل ا

 حق التصحيح والرد ونشر البالغات الرسمية
حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين واألحزاب والمنظمات         ) ٦٠(مادة

الجماهيرية واإلبداعية والوزارات والمؤسسـات الحكوميـة واألشـخاص         
االعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القـانوني وذلـك إذا تضـمن         

 . ألشخاص ذاتهاالنشر ما يتعلق بهذه ا
كل مقال تنشره الصحيفة او المجلة او المطبوع ترد فيـه إشـارة او              ) ٦١(مادة

يقصد به ولو تلميحات لشخص او جهة معينة يكون لهذا الشخص او الجهة             
 كان له مصـلحة     احق الرد بالشروط واألوضاع المبينة في هذا الفصل، إذ        

 .ف او سب في حقهمشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطويا على قذ
يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح والرد بذات الحـروف           ) ٦٢(مادة

الكيفيـة واألحـوال    بوبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل        
 -:التالية

 .بناء على طلب صاحب الشأن -١
 بناء على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر ينشر              -٢

 . وفاتـهبشأن مورثهم بعد
إذا وصل الرد او التصحيح إلى رئيس التحرير خالل الثالثـة اشـهر              -٣

 .على األكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه
يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خالل الثالثـة           ) ٦٣(مادة

األيام التالية لتاريخ استالمه إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر            
 . غير يوميةتمن الصحيفة بعد استالمة إذا كان
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 ٢٨٨

يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر مـن             ) ٦٤(مادة
الصحيفة او المجلة وفي الموقع المخصص لألخبار الهامة ما ترسله إليـه            

 الوزارات والهيئات العامة من بالغات أو بيانات أو 
 .ا لمسائل سبق للصحيفة نشرهاأنباء متصلة بالصالح العام تصحيح

يجوز للصحيفة او المجلة رفض نشر الرد او التصحيح او التكـذيب            ) ٦٥(مادة
  -:في األحوال التالية

 .من هذا القانون) ٦١(إذا انتفت األحوال الواردة في المادة -١
إذا سبق للصحيفة او المجلة أن صـححت بـنفس المعنـى الوقـائع               -٢

 .ليها المقال المطلوب تصحيحهوالتصحيحات والرد التي إشتمل ع
إذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار او كان مكتوبا بلغة غير اللغـة              -٣

 .  التي نشر بها الخبر او المقال المصحح او الموضوع
يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير االعالم او اللجوء إلى القضـاء            ) ٦٦(مادة

 . الردفي حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح او
يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الـواردة         ) ٦٧(مادة

في المطبوعة فور إطالعه على الحقيقة ويحق لصاحب الشأن التظلم إلـى            
وزير الثقافة او اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الـرد              

 . والتصحيح
 الفصل الخامس
 اإلعالنات

وز فتح مكاتب او وكاالت للدعاية واإلعـالن ومزاولـة اعمـال            يج) ٦٨(مادة
الدعاية واإلعالن بأي صورة من الصور وعـرض أي أعـالن تجـاري            

وما في حكمه في دور العرض أو األماكن العامـة           بواسطة جهاز السينما  
 .وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة

عار إلعالناتها بالتنسـيق مـع الجهـة        تحدد كل صحيفة تعريفة األس    ) ٦٩(مادة
 وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطـرأ عليهـا لـدى             لألسعارالمختصة  

 .وزارة االعالم لضمان التزام الصحيفة بها
يجب أن يميز اإلعالن عند نشره عن غيره من المواد المنشورة فـي             ) ٧٠(مادة

 ).مادة إعالنية(الصحيفة وذلك بعبارة
الصحيفة إعالنا لجهة او مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها         إذا نشرت   ) ٧١(مادة

 .فال يلزم دفع مقابل اإلعالن
يعتبر في حكم اإلعالن ما تعمل على نشـره الهيئـات والمنظمـات             ) ٧٢(مادة

الدولية في صورة مقال او يصدر بها ملحقا خاصـا بالصـحيفة يسـجل              
 .إنجازات دولة أو سياستها
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 ٢٨٩

يد األجر عن هذه اإلعالنات وفقا لألسعار المقررة        يجب أن يكون تحد   ) ٧٣(مادة
 .في الصحيفة دون زيادة

ال يجوز أن ينطوي اإلعالن على ما هو محظور في هـذا القـانون              ) ٧٤(مادة
 .ويلتزم رئيس التحرير المسئول باالمتناع عن نشره

يصدر وزير الثقافة الالئحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمـال          ) ٧٥(مادة
اية واإلعالن والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرهـا فـي           الدع

 .طلب الترخيص
 الباب الرابع

  بالمطابع ودور النشر والمصنفات   واإلبداع القانونيالمتعلقةاألحكام 
 الفصل األول
 المطابـع

يجب إلنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بـذلك مـن           ) ٧٦(مادة
ب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة مشتمال       وزارة الثقافة ويقدم طل   

 -:على البيانات اآلتية
 .اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميالده -١
اسم المطبعة ونوع اآلالت المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان  -٢

 .إدارتها
 .اسم المسئول عن إدارتها ومكان إقامته وتاريخ ميالده -٣
 .يرقم القيد في السجل التجار -٤
 -:يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي) ٧٧(مادة

 .أن يكون كامل األهلية -١
 قد صدر ضده حكم في عقوبة جنائية تتعلق بهذه المهنة ما نأن ال يكو -٢

 لم يكن قد رد له اعتباره 
 .وفقا للقانون

 -:أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ويجب -٣
 .تقل عن خمس سنواتأن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة ال: أ
 . مديرا مسئوال لمطبعة أخرىنأن ال يكو: ب
 -:وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة او الشركة المساهمة يجب -٤
 .اسمية أن تكون أسهمها: أ
أ ن تقدم البيانات الالزمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها : ب

 .او هيئتها إلى وزارة الثقافة
قافة بالبت فيطلب الترخيص خالل ثالثين يومـا مـن          تقوم وزارة الث  ) ٧٨(مادة

تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت الـوزارة مـنح              



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٩٠

الترخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خالل ثالثين يوما من           
 .تاريخ إبالغه بقرار الرفض او انقضاء مدة الثالثين يوما دون رد

لك المطبعة او مديرها المسئول اخطار وزارة الثقافـة    يجب على ما  : أ) ٧٩(مادة
بأي تغيير يطرأ على البيانات التي إشتمل عليها بيـان التـرخيص بفـتح              
المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير فإذا كان قـد حـدث              
 .التغيير على وجه غير متوقع يجب اخطار الوزارة بعد أسبوع من حدوثه

لحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخالل         لوزارة الثقافة ا  : ب
 .بالشروط التي نص عليها القانون

يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصـول علـى            ) ٨٠(مادة
موافقة كتابية من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصـول علـى            

 .افر الشروطالموافقة مشتمال على البيانات والوثائق المؤيدة لتو
إذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته اخطار وزارة الثقافة كتابيـا    ) ٨١(مادة

خالل شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم مـا            
 .لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم االستمرار في مزاولة العمل

ن يمسـك سـجال     يجب على مالك المطبعة او مديرها المسـئول أ        : أ) ٨٢(مادة
مختوما بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعـدة للنشـر            

 .تبعا لتاريخ ورودها، وكذا أسماء اصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها
على مالك المطبعة او مديرها تقديم السجل إلـى الجهـة المختصـة             : ب

حاته بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو آخر صـفحة عـدد صـف              
وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها او المـدير المسـئول فيهـا ورقـم              

 . الترخيص بفتح المطبعة
يجب أن يدون في أحدى صفحات المطبوع بصورة واضـحة اسـم            ) ٨٣(مادة

المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كمـا يـدون فـي             
 .المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع

ال يجوز طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إال بموافقة قانونية من مالـك              ) ٨٤(مادة
 .حقوق الطبع سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا

يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عـن أي          ) ٨٥(مادة
 .مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفا الحكام هذا القانون

 مـن هـذا القـانون علـى         )٨٣،  ٨٤،  ٨٥(ادال تسري أحكام المـو    ) ٨٦(مادة
 .المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري

 الفصل الثاني
 دور النشر
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 ٢٩١

على من يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقـدم بطلـب إلـى الجهـة                ) ٨٧(مادة
المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح فـي الطلـب           

 -:البيانات اآلتيـة
 .ان إقامته وتاريخ ميالدهاسم مالك الدار ومك -١
 .عنوانـه -٢
 .اسم الدار ومقرها -٣
 .صفتهــا -٤
 .اسم المدير المسئول ومكان إقامته وعنوانه وتاريخ ميالده -٥
اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار أن لم يكن للـدار مطبعـة     -٦

 .خاصة بها
إذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر أسماء أعضاء مجلـس             -٧

يئاتها االستشارية ومكان اقامة كل مـنهم وعنوانـه ورأسـمال         إدارتها وه 
 .الشركة ويودع نسخه من عقد الشركة ونظامها األساسي

 . فتح الدار إال بعد صدور الترخيص من الوزارةزوال يجو
 -:يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية: أ) ٨٨(مادة

جريمة تتعلـق بهـذه      قد صدر في حقه حكم قضائي في         ن أن ال يكو   -١
 . وفقا للقانونهقد رد إليه اعتبار المهنة مالم يكـن

 إذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة او الشركة المساهمة فيجـب أن             -٢
 .اسمية تكون أسهمها

يشترط في مدير دار النشر تـوافر الشـروط المشـار إليهـا فـي               :  ب
  .من هذا القانون) ٧٧(المادة

ل دار نشر هيئة استشـارية تخصصـية مـن ذوي           يجب أن يكون لك   ) ٨٩(مادة
 .الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر

يجب أن يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة االولى أو األخيرة من            ) ٩٠(مادة
 .أي مطبوع يصدر عن دار النشر

 الفصل الثالث
 المصنفات الفنية

 او تأجير او بيع او تصوير       ال يجوز ممارسة مهنة تصدير او استيراد      ) ٩١(مادة
او عرض او توزيع المصنفات الفنية كاألفالم السينمائية والفيديو وأشرطة          
الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إال بترخيص كتابي مسبق مـن وزارة            

 .الثقافة
يجوز عرض أي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم           ) ٩٢(مادة

 .لها وفقا لهذا القانونتعارضه من األمر المحظور نشره وتداو
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 ٢٩٢

ال تسري أحكام هذا القانون على العروض التي تقـدم عـن طريـق              ) ٩٣(مادة
األحزاب والمنظمات الجماهيرية واإلبداعيـة والـوزارات والمؤسسـات         
الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضـها البعثـات الدبلوماسـية            

 .والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعضائها
يجوز ألي شخص أن ينتج او يدير او يشترك او يساعد فـي إنتـاج               ) ٩٤(مادة

وإخراج أعمال مسرحية او سينمائية او تليفزيونية او غنائية او موسيقية او            
 .ما يدخل في حكمها شريطة عدم االخالل بأحكام هذا القانون

 مـنح   يصدر وزير الثقافة اللوائح واألنظمة التي تحدد شروط وبيانات        ) ٩٥(مادة
 .التراخيص لما ورد في احكام هذا الفصل

 الفصل الرابع
 اإليداع القانوني

يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لـذلك واإلشـارة            -١) ٩٦(مادة
على صفحة من صفحات المطبوع األول واألخيرة إلى رقم اإليـداع فـي             

 .المكتبة الوطنية
حف والمجالت تودع لدى جهة اإليداع نسخ من المطبوعات والص-٢

 .والكتب واألعمال األدبية والفنية على اختالف أنواعها
عند إصدار أي صحيفة او ملحقاتها او طبعاتها او مجلة او مطبـوع             ) ٩٧(مادة

يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي االعالم والثقافة           
لـدى  او فرعهما في المحافظة التي يقع اإلصدار في دائرتها وخمس نسخ            
 .المكتبة الوطنية بالعاصمة او المحافظة ويعطى ايصال لهذا اإليداع

ون تعديل يلـزم إيـداع      دفي حال صدور طبعة جديدة من المطبوع        ) ٩٨(مادة
خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي اإلعالم والثقافة وفرعهمـا           

 . نيةفي المحافظة الواقع اإلصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوط
يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البالد لمؤلـف او             ) ٩٩(مادة

 . بوزارة الثقافةالمختصةمترجم يمني وذلك لدى الجهة 
على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من كل مطبوع مسـتورد          ) ١٠٠(مادة

لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول ما لم يكـن عـدد              
 .طلمستوردة محدودا فيكفي في هذه الحالة إيداع نسخه واحدة فقالنسخ ا

 .يحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقا للقانون) ١٠١(مادة
 من هذا القانون    )١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧(ال تسري أحكام المواد   ) ١٠٢(مادة

 .على المطبوعات ذات الصفة التجارية
 الباب الخامس
 حكام الجزائيةمحظورات النشر واأل

 الفصل األول



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٩٣

 محظورات النشر
 والمسموعة والمرئيـة    المقروءةيلتزم كل من العاملين في الصحافة       ) ١٠٣(مادة

وبصفة خاصة المسئولين في اإلذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب          
الصحيفة ورئيس التحرير المسـئول وصـاحب المطبعـة ودور النشـر            

 -:ونشر وتداول وإذاعة ما يليوالصحفيين باالمتناع عن طباعة 
ما يمس العقيدة اإلسالمية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية           -١

 .والعقائد اإلنسانية
ما يمس المصلحة العليا للبالد من وثائق ومعلومات سرية او إفشـاء             -٢

 .أسرار األمن والدفاع عن الوطن وفقا للقانون
 الطائفيـة او العنصـرية او       ما يؤدي إلى إثارة النعـرات القبليـة او         -٣

 وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع او ما          ةالمناطقية او الساللي  
 .يدعوا إلى تكفيرهم

ما يؤدي إلى ترويج األفكار المعادية ألهداف ومبادئ الثورة اليمنية او            -٤
 التراث والحضارة اليمنيـة والعربيـة       هالمساس بالوحدة الوطنية او تشوي    

 .واإلسالمية
ما يؤدي إلى اإلخالل باآلداب العامة وما يمـس كرامـة األشـخاص              -٥

 .والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٩٤

 .وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا -٦
وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر علـى سـير           -٧

أجهزة البحـث والتحـري واالدعـاء       العدالة والتي يحظر فيها النشر من       
 .والقضاء

تعمد نشر بيانات او أنباء او معلومات او أخبار غير صحيحة بهـدف              -٨
 .التأثير على الوضع االقتصادي وأحداث تشويش او بلبلة في البالد

 .التحريض على استخدام العنف واإلرهاب -٩
ة اإلعالنات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القـيم اإلسـالمي          -١٠

واآلداب العامة او قذف وتشويه سمعة االشخاص او االعتداء على حقوق           
 .ليل الجماهيرتضالغير او 

 يطبية والتجميلية والمواد الغذائيـة دون أ      الإعالنات المستحضرات   -١١
 . من الجهة المختصةإذن
 بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئـيس الدولـة وال أن           التعرض-١٢

ر له صورا إال بإذن مسبق من مكتب الـرئيس او           تنسب إليه أقواال أو تنش    
وزارة االعالم ما لم يكن هذا القول او التصوير تـم فـي حـديث عـام                 

 هذه االحكام بالضرورة على النقـد     يللجمهور او في مقابلة عامة، ال تسر      
 .الموضوعي البناء

 الفصل الثاني
 األحكام الجزائية

 أي قانون أخر يعاقب كل مـن        مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد في      ) ١٠٤(مادة
بالحبس لمدة   والف ريال ا  )١٠٠٠٠(خالف هذا القانون بغرامة ال تزيد عن      

 .ال تزيد عن سنة واحدة
للمحكمة أن تقضي بإغالق الصحيفة او المطبعة او دار النشـر او            ) ١٠٥(مادة

محالت تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحهـا           
 .الترخيص المنصوص عليه في هذا القانونصاحبها بدون 

 -:يجوز للمحكمة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية) ١٠٦(مادة
منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعـات وتصـدير           -١

واستيراد وتأجير أو بيع األفالم السينمائية وعـروض المصـنفات الفنيـة            
 هذا القانون ولمدة ال تزيـد عـن         وغيرها من المهن المنصوص عليها في     

 .سنه
 .المصادرة -٢
يجوز الحجز إداريا على المطبوع او الصـحيفة إذا تـم الطبـع او              ) ١٠٧(مادة

اإلصدار والتداول خالفا لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير            



 
صحافة ومطبوعات

 ٢٩٥

او من ينوب عنه ويعرض األمر على القضاء للنظر في مصادرة األشياء            
 ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقـرار          المحجوزة عليها 

 .الحجز والمطالبة بالتعويض
يعد رئيس التحرير فاعال أصليا ألي فعل مخـالف لهـذا القـانون             ) ١٠٨(مادة

يرتكبها الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك بأي طريقـة مـن               
 .طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه

كل مستورد وموزع أي مطبوع او      ) ١٠٤( يعاقب وفقا ألحكام المادة    )١٠٩(مادة
صحيفة او مجلة او أية مصنف فني إشتمل على كتابة او رمز او صـور               
شمسية او طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخـارج بصـورة             

 .مخالفة لهذا القانون
او كل صحفي وصاحب صـحيفة      ) ١٠٤(يعاقب وفقا ألحكام المادة   ) ١١٠(مادة

مطبعة او دار نشر ثبت حصوله على أموال او خدمات من جهة خارجية             
 .بقصد البلبلة واإلثارة في أوساط الرأي العام
 الباب السادس

 األحكام العامة الختامية
على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر        ) ١١١(مادة

ثالثة اشهر من تنفيـذ     ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خالل فترة         
 .هذا القانون

ال يجوز مصادرة او وقف أي صحيفة او مجلة او مطبوع وما فـي              )١١٢(مادة
 .حكمها إال طبقا للقانون

يخضع إنشاء مكاتب ووكـاالت الخـدمات الصـحفية واإلعالميـة       ) ١١٣(مادة
 .وصاالت العروض ومكاتب الترجمة ألحكام هذا القانون واللوائح المنظمة

 اإلعالم والثقافة كل فيما يخصه القـرارات واللـوائح          ايصدر وزير ) ١١٤(مادة
 .والتعليمات المنفذة إلحكام هذا القانون

 . القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامهاألغراض هذ) ١١٥(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١١٦(مادة

 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
 هـ١٤١١/جمادي الثاني/٥اريخ بت

 مـ١٩٩٠/ديسمبر/٢٣الموافق 
 علي عبد اهللا صالح/الفريق   

  مجلس الرئاسةرئيـس   


