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الئحة صحافة ومطبوعات

 م١٩٩٣لسنة ) ٤٩(قرار جمهوري رقم
 م١٩٩٠لسنة ) ٢٥(بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم

 في مجال الصحافة ة والمطبوعات بشأن الصحاف
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 م ١٩٩٢/نوفمبر /١٤وعلى اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 

 .م بشأن الصحافة والمطبوعات١٩٩٠لسنة ) ٢٥(وعلى القانون رقم
 .راءم بتشكيل مجلس الوز١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قــــرر
 الفصل االول

 التسمية والتعاريف
م بشأن ١٩٩٠لسنة  ) ٢٥(تسمى هذه الالئحة الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ) ١(مادة

 ).مجال الصحافة(الصحافة والمطبوعات في
 تطبيق أحكام هذه الالئحة، يكون لأللفاظ والعبارات الـواردة          ألغراض) ٢(مادة

 . المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يدل السياق على خالف ذلكفيها
 .الجمهورية اليمنية : الجمهورية-١
  .وزير اإلعالم  : الوزير-٢
  .وزارة اإلعالم  : الوزارة-٣
 .قانون الصحافة والمطبوعات  : القانـون-٤
في مجـال   (الالئحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات     : الالئحـة-٥
 ).لصحافةا
 .التشريعات والنظم النافذة ذات العالقة بالمجاالت المعنية  : التشريعات-٦
 .اإلدارة العامة للصحافة وزارة اإلعالم: ة اإلدارة المتخصص-٧
الوزارات، والهيئات والمؤسسـات ذات العالقـة        : الجهات المختصة  -٨

 . إثباتهابالحاالت المطلوب
ئق والمعلومات واألخبار وجمعهـا     مهنة البحث عن الحقا    : الصحافة-٩

وكتابة أو ترجمة المقاالت واألعمدة والتحقيقات والتحليالت وأعداد البرامج         
والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير واإلخراج الصحفي والمراجعة       

 .وكتابة العناوين عبر وسائل االتصال المقرؤة والمسموعة والمرئية
لة تصدر باسم واحد بصفة دورية فـي        كل جريدة أو مج    : الصحيفة -١٠

 .مواعيد منتظمة بقصد التداول العام
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من يمارس بصفة مستمرة مهنـة الصـحافة المقـرؤة           : الصحفي  -١١
 أو أجنبية تعمل في الـيمن       يمنيةاء  نبوالمسموعة أو المرئية أو في وكالة أ      

 .وذلك كمورد رئيسي للرزق
خبار والبحـث عنهـا     ة تتولى رصد األ   يمؤسسة صحف  :أنباء وكالة   -١٢

وإعداد التقارير اإلخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليالت المكتوبة المصورة        
 .وبثها عبر وسائل متعددة

كل آلة أو مجموعة اآلت أو أعد جهاز لطبـع أو تسـجيل              :عةب المط -١٣
 تداولها وال يشمل ذلـك      والكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أ       

 العادية واألجهزة التـي     الكاتبةر الشمسي وال اآلالت     الجهاز المعد للتصوي  
 .تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات

الجهة التي تتولى أعداد المطبوعات للطبع وإخراجها للنشر        :دار النشر -١٤
 .والتوزيع واالتجار بها

ذلك الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتولى نشـر أي           :الناشـر-١٥
 .اسمه عليهمطبوع ويلزم بتدوين 

قيام الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتخذ من االتجار          :التوزيع-١٦
 .ببيع الصحف وتوزيعها وعرضها للتداول مهنه له

الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يتخذ مـن االتجـار           :المـوزع-١٧
 .ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول مهنة له

 الصـوتية بات والرسوم وأشـرطة التسـجيل       كل الكتا  : المطبوعات -١٨
والمرئية أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية متى نقلت بطرق علميـة            

 .أو تقنية حديثة أو غير ذلك من وسائل التعبير القابلة للتداول
عرض الصحف والمجـالت والمطبوعـات للبيـع أو         : التداول العام  -١٩

ي عمل آخر يجعلها بوجـه      التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أ       
 .من الوجوه في متناول الجمهور

المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجالت         : المكتبة-٢٠
 .وصحف وغيرها

هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات التراثية       : المكتبة الوطنية  -٢١
 .وهي محل إيداع كل مطبوع منتظم وغير منتظم

 . وقيده لدى جهة اإليداعحفظ المطبوع : اإليداع-٢٢
 الفصل الثاني

 االتجاهات األساسية للعمل الصحفي
 -:تعتمد االتجاهات األساسية للعمل الصحفي على ما يلي) ٣(مادة
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تعميق مبدأ حرية التعبير وهي الفطرة اإلنسانية الطبيعية التي فطـر            -١
 .اهللا الناس عليها وتأكيدا للتعاليم اإلسالمية السامية

لوطن اليمني والحفاظ على سيادته واستقالله وحريتـه        تعزيز وحدة ا   -٢
وتقدمه وإزالة كل أثار التشطير ورواسب الماضـي ومعوقـات التنميـة            

 .الوطنية
استنهاض طاقات الشعب اليمني في ترسيخ قـيم الثـورة اليمنيـة             -٣

 والحرية والعدل وحماية الجمهورية ومنجزات الثورة اليمنيـة         الديمقراطية
 .ديدةوإنجاز مهامها الج

كفالة حرية الصحافة وحق التعبير بكل وسائله للمـواطن واحتـرام            -٤
 .المسئولية الصحفية وحقوق الصحفيين في ضوء القوانين المنظمة لذلك

التأكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومـات والثقافـة            -٥
 .والمعرفة وتسهيل حصولهم عليها

مات االجتماعيـة   ضمان حق األحزاب والتنظيمات السياسية والمنظ      -٦
 .المختلفة في التعبير عن رأيها وفقا للقانون والتشريعات المنظمة لنشاطها

التركيز على تنمية واستنهاض قيم العقل والعلم والمعرفة وتشـجيع           -٧
الطاقات اإلبداعية والتفاعل مع عصر العلم والتقدم التكنولوجي واالهتمـام          

 .لوطنية الشاملةبالبحث العلمي وبما يلبي احتياجات التنمية ا
غناء التنمية الثقافية والتربوية والتعليمية ونشر الـوعي        االعمل على    -٨

 .الصحي والقانوني واالهتمام بالتراث الوطني
االلتزام بأسس السياسة الخارجية للجمهورية والدفاع عـن القضـايا           -٩

القومية لألمة العربية واإلسالمية، وخصوصا نضال الشعب الفلسطيني من         
داد حقوقه المشروعة، ودعم نضال الشعوب من أجـل السـالم           أجل استر 

 .والتقدم والدفاع عن حقوق اإلنسان
 الحفاظ على مقومات أمن واستقرار الوطن اليمني وتعزيز قدراتـه           -١٠

والعمل ترسيخ مبداء سيادة القانون وتفعيل دور هيئات وأجهـزة          . الدفاعية
 .سلطة الدولة

 الباب الثاني
 فيتنظيم النشاط الصح
 الفصل االول

 شروط وقواعد العمل الصحفي
 -:يعتبر عمال صحفيا في نطاق تطبيق أحكام هذه الالئحة ما يلي) ٤(مادة

كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد الوثائق أو التحريات اإلخباريـة أو             : أ
 .التحليالت أو التعليقات
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الصحفية أو  كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعداد المقاالت أو األحاديث           : ب
 .األعمدة

كتابة أو ترجمة أو إذاعة أو إعـداد التحقيقـات أو االسـتطالعات أو              : ج
 .البرامج المنوعة

 .المراجعة والتصحيح اللغوي الصحفي: د
 .الرسم الكاريكاتيري أو اإلخراج الصحفي: هـ

 -:يعد صحفيا في نطاق تطبيق أحكام هذه الالئحة فيما يلي) ٥(مادة
دير تحرير، أو محرر مسئول أو كاتب، أو مترجم         رئيس تحرير، أو م    -١

 أو مراسل صحفي، أو مندوب لصـحيفة داخـل الجمهوريـة أو             صحفي،
 .خارجها

مندوب أو مراسل لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية فـي           او محرر -٢
 .اليمن أو مندوبا معتمدا لصحيفة غير يمنية

 .رمصور صحفي أو رسام كاريكاتي -٣
ة وعاملوا األرشيف الصـحفي والمخرجـون       كتاب العناوين الصحفي   -٤

 .الصحافيون والمصححون اللغويون والصفافون وعمال التوضيب
 .مراسلوا محطات اإلذاعة والتلفزيون -٥

 -:يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي) ٦(مادة
 .أن يكون يمني الجنسية -١
 .أن ال يقل سنه عن واحد وعشرين عاما -٢

 .أن يكون كامل األهلية
يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشـرف أو            أن ال    -٣

 .االمانة
أن يكون حاصال على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبـرة               -٤

 في العمل الصحفي مدة ال تقل عن ثالث سنوات في المساهمة
 .أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة -٥
 . الخاصةالالئحةحكام تمنح الوزارة بطاقة التسهيالت الصحفية وفقا أل -٦

السـابقة  ) ٦(المنظمة لذلك لكل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة         ) ٧(مادة
 -:إضافة إلى احد الشروط التالية

أن يكون حاصال على شهادة جامعية من كلية الصحافة أو اإلعـالم أو             : أ
معهد عال للصحافة أو اإلعالم مع خبرة عملية ال تقل عن عام في مجـال               

 .لصحافةا
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أن يكون حاصال على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو المعاهد مع            : ب
 .خبرة ال تقل عن عامين في مجال الصحافة

أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة مع خبرة ال تقل عن خمس             : ج
 .سنوات في العمل الصحفي

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

 الفصل الثاني
 شروط مزاولة عمل رئيس التحرير

الشخص الذي يتولى التحرير والمشـرف المسـئول         رئيس التحرير هو  ) ٨(مادة
 .عن شئون الصحيفة أو المجلة

) ٦(يشترط في رئيس التحرير إضافة إلى الشروط الواردة فـي المـادة           ) ٩(مادة
 -:السابقة ما يلي

 .أو جهة أجنبيةأن ال يكون عامال لدى دولة  -١
 .أن ال يقل سنه عن خمسة وعشرين عامـا -٢
 .أن يكون متقنا للغة التي تصدر بها الصحيفة -٣
أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي ال تقل عـن خمـس               -٤

سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمـان سـنوات بالنسـبة           
 .لغيرهم

 .أن يكون متفرغا لعمله -٥
 .مع بين رئاسة تحرير أكثر من مطبوعةال يجوز الج) ١٠(مادة
على الشخص المرشح لمزاولة عمل رئيس التحريـر التقـدم بطلـب            ) ١١(مادة

كتابي إلى وزير اإلعالم مرفقا بموافقة مالك الصحيفة وبالوثائق المعمـدة           
 .من هذه الالئحـة) ٩(التي تبين استيفائه للشروط الواردة في المادة

لة عمل رئيس التحرير االستمارة الخاصة برؤساء       يمأل المرشح لمزاو  ) ١٢(مادة
 .التحرير في اإلدارة المختصة بالوزارة

يحرر مقدم الطلب تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الصحيفة وعما ينشر          )  ١٣(مادة
 .فيها وإشرافه فعليا على كل محتوياتها

تصدر وزارة اإلعالم موافقتها على مزاولة عمل رئـيس التحريـر           )  ١٤(مادة
 .الل عشرين يوما من استالمها للطلبخ
 .يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير اإلعالم أو القضاء) ١٥(مادة
يمنح رئيس التحرير البطاقة الخاصـة برؤسـاء التحريـر ويتمتـع             )١٦(مادة

 .بالتسهيالت والمزايا الممنوحة لرؤساء التحرير
 -:يتمتع رئيس التحرير بالحقوق التالية) ١٧(مادة
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 .ق التي يكفلها القانون للصحفيالحقو -١
 .نشر اسمه رئيسا للتحرير بالصحيفة التي يرأس تحريرها -٢
اإلشراف المباشر على المحررين والعاملين في الصحيفة التي يرأس          -٣

 .تحريرها
 .اإلشراف الفعلي والمسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في الصحيفة -٤

 -: أحدى الحاالت التاليةيفقد رئيس التحرير صفته كرئيس تحرير في) ١٨(مادة
 إذا فقد أي شرط من الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادتين               -١
 .السابقتين)٦، ٨(
 .إذا تم تغييره من قبل مالك الصحيفة -٢

 الفصل الثالث
 شروط وإجراءات حصول الصحفي على ترخيص العمل آمراسل

ئل للصحفي اليمني الحق في أن يكون مراسال لوسيلة أو أكثر من وسا           ) ١٩(مادة
اإلعالم العربية أو األجنبية شريطة الحصول على ترخيص كتـابي مـن            

 .من القانون) ١٧(الوزارة بموجب أحكام المادة
ة يمنية  فييجوز للصحفي اليمني الجمع بين وظيفته في أي مؤسسة صح         ) ٢٠(مادة

 .والعمل كمراسل شريطة أن ال تقتضي وظيفته التفرغ الكامل
ن الصحفيين اليمنيين للحصول علـى تـرخيص        يشترط فيمن يتقدم م   ) ٢١(مادة

العمل كمراسل أن يكون حامال لبطاقة التسهيالت الصحفية وفقـا لالئحـة            
 .الخاصة المنظمة لذلك

لوزارة اإلعالم اعتماد الصحفيين العرب واألجانب المراسلين للصحف        ) ٢٢(مادة
ة عـام   ووكاالت األنباء ومحطات اإلذاعة والتلفزيون العربية واألجنبية لمد       

قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل الجمهوريـة وفقـا ألحكـام            
الالئحة الخاصة المنظمة لذلك، وعمال بمبدأ المعاملـة بالمثـل وللـوزارة            

 .رفض أو إلغاء اعتمادهم
على الصحفي المنتدب للعمل كمراسل أن يحرر طلبا على االسـتمارة           ) ٢٣(مادة

عالم الخارجي بوزارة اإلعالم مرفقـا      الخاصة بذلك في اإلدارة العامة لأل     
 -:به
 . التي انتدبتهاإلعالميةخطاب االعتماد من الجهة  -١
 .تعهد كتابي بااللتزام بأحكام القانون والتشريعات النافذة -٢

لدى استيفاء الصحفي لكافة شروط وظيفة المراسل واكتمال إجراءات         ) ٢٤(مادة
حتويا على البيانـات    الطلب يصدر قرار وزير اإلعالم بمنحه الترخيص م       

 -:التالية
 .اسم الصحفي المراسل رباعيا -١
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 .اسم المؤسسة التي يعمل معها ونوع الوظيفة التي يمارسها -٢
 .اسم الوسيلة أو الصحيفة أو الوكالة التي سيعمل مراسال لها -٣
 .تاريخ بدء الترخيص وتاريخ انتهاء العمل به -٤
 .لوزارةصورة شمسية للصحفي ملصقة بالترخيص ومختومة بختم ا -٥

يدفع طالب الترخيص مبلغا تحدده الالئحة المالية لقاء حصوله علـى           ) ٢٥(مادة
 .الترخيص

يمنح الصحفي اليمني بطاقة المراسلين المعتمدين للصـحف ووسـائل          ) ٢٦(مادة
 .واألجنبية بمجرد حصوله على الترخيصالعربية اإلعالم 

يمني وكـل عـام     تحدد مدة سريان الترخيص كل عامين للصحفي ال       )  ٢٧(مادة
 .للصحفي اليمني وكل عام للصحفي العربي أو األجنبي

 .يلغى الترخيص إذا لم يجدد خالل أسبوعين من تاريخ انتهائه) ٢٨(مادة
إذا رغب الصحفي بالعمل مراسال لوسيلة إعالميـة أخـرى يلزمـه            ) ٢٩(مادة

الحصول على ترخيص جديد يسمح له بالعمـل معهـا وفـق الشـروط              
 . في الالئحةالمنصوص عليها

 .من القانون) ٣٠(على الصحفي اليمني المراسل االلتزام بأحكام المادة) ٣٠(مادة
إذا فقد الصحفي بطاقة المراسلين المعتمدين وجب عليه إبالغ الوزارة          ) ٣١(مادة

 .فورا مع اإلعالن عن ذلك في إحدى الصحف المحلية
 بذلك على تلقي الـبالغ      بعد مضي الفترة التي تحددها الالئحة الخاصة      ) ٣٢(مادة

أو نشر اإلعالن تقوم اإلدارة المختصة بمنحة بطاقة بدل مفقود تدون فيـه             
 البيانات الواردة في األصل 

 -:للوزارة إلغاء الترخيص وسحب البطاقة في أي من الحاالت التالية) ٣٣(مادة
إذا توقف الصحفي عن مزاولة المهنة ولم يجدد الترخيص خالل الفترة            -١

 .المحددة
 .إذا طلبت منه الجهة المعتمدة للصحفي إنهاء عمله كمراسل لها -٢
 .إذا أخل الصحفي بقانون الصحافة -٣
 .إذا طلب الصحفي ذلك -٤

 
 الفصل الرابع

 حقوق الصحفي وواجباته
 -:يتمتع الصحفي اليمني بالحقوق التالية) ٣٤(مادة

الحماية من المسألة عن الرأي الـذي يصـدر عنـه أو المعلومـات               -١
التي ينشرها وأن ال يكون ذلك سببا لإلضرار به ما لم يكن فعله             الصحفية  

 .مخالفا للقانون

 
٣٠٥
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حق الحصول على المعلومات واألنباء والبيانات واإلحصـائيات مـن           -٢
 .مصادرها وحق نشرها أو حجبها عن النشر

االحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ويحظر إجباره على إفشاء مصادره          -٣
 .طبقا إلحكام القانون

ناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائـه    االمت -٤
 .وماال يرضاه ضميره الصحفي

التعقيب حول ما يراه مناسبا إليضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظـره             -٥
 .بغض النظر عن االختالف في الرأي واالجتهادات الفكرية

ى الجهة  حق اإلطالع على التقارير الرسمية والمعلومات والبيانات وعل        -٦
 .المتوفرة لديها تمكينة من اإلطالع عليها واالستفادة منها

حرية تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عـن              -٧
 .طبيعة العالقات اليمنية الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث

عدم الفصل أو النقل إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عـن العمـل أو                -٨
محاسبته إال في الحدود التي يجيزها القانون واألنظمـة  منعه من الكتابة أو   

 .النافذة
أن يكون مراسال لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل اإلعالم العربية أو             -٩

 . األجنبية حسب الشروط المنظمة لذلك
الحصول على بطاقة التسهيالت والمزايا التي تمنحها من توفرت فيه           -١٠

 .شروط حيازتها
ي حماية أي حق من حقوقه الصـحفية اتبـاع الوسـائل            للصحفي ف )  ٣٥(مادة

المشروعة والمكفولة دستوريا وقانونيا ومنها االستعانة بإطاره النقـابي أو          
 .اللجوء مباشرة إلى القضاء

من القانون يلتزم الصحفي في عملـه       ) ١٠٣(إضافة إلى أحكام المادة   ) ٣٦(مادة
 -:باآلتي

الجمهوري وأسس الدستور وبما    بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والنظام       -١
 .ال يتعارض مع أحكام القانون

بشرف المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ويعتبر أخـالال بهـا تهديـد             -٢
 .المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة

باحترام كرامة وسمعة األفراد واألسرة ودخائل الحياة الخاصـة فيمـا         -٣
 .ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة

 . على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقهبالحصول -٤
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بنقل المعلومات والحقائق للجماهير نقال صادقا وأمينا وإيصالها السريع          -٥
 .هابوعدم حج

باالمتناع عن تسوية المعلومات الصحيحة أو نقـل معلومـات غيـر             -٦
 .موثوقة بصحتها

 باالمتناع عن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاء أسرار األمـن          -٧
 .والدفاع عن الوطن وفقا للقانون

بالحرص على عدم استغالل مهنة إلغراض ومنافع غير مشروعة أو           -٨
 األفراد أو األشخاص األعتباريـه العامـة أو         زلتهديد المواطنين أو ابتزا   

 .الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة شخصية
تحقق من  باالمتناع عن نسب أقوال وأفعال أي شخص أو جهة دون ال           -٩

 .صحة نسبها أو إضافة أقوال عن شخصية أو جهة دون الرجوع إليها
بعدم قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة             -١٠

 .مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية
 الفصل الخامس

 فقدان الصفة الصحفية
 -:صفته الصحيفة في أحدى الحاالت اآلتيةاليفقد الصحفي ) ٣٧(مادة

 .من هذه الالئحة) ٦(إذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة -١
 .إذا فصل من عمله طبقا للقانون الرتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة -٢
 . وانتقل إلى مجال آخرهإذا ترك العمل في مجال الصحافة باختيار -٣

تسحب بطاقة التسهيالت الصحفية بصورة مؤقتة في حال استخدامها         )  ٣٨(مادة
 .ر اإلغراض التي أصدرت من أجلهالغي

تحدد الئحة تنظيم إصدار التسهيالت الصحفية الحاالت التي يتم معها          )  ٣٩(مادة
 .سحب البطاقة أو إلغائها

يستعيد الصحفي صفته الصحفية ويسترد بطاقة التسهيالت الصـحفية         ) ٤٠(مادة
 .بزوال األسباب المؤدية لسحبها

 
 

 الباب الثالث
 الفصل االول

  إنشاء وإصدار الصحف والمجالتشروط
حق إصدار الصـحف والمجـالت وملكيتهـا مكفـول للمـواطنين            )  ٤١(مادة

واألحزاب السياسية وفقا لقانون األحزاب والتنظيمات السياسية ولألفـراد         
واإلبداعيـة  واألشخاص االعتبارية المصرح لها والمنظمات الجماهيريـة        
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هو منصوص عليه في القانون      والمؤسسات الحكومية وفقا لما      والوزارات
 .وأحكام هذه الالئحة

 -:يطلق اسم الصحيفة أو المجلة على ما يلي) ٤٢(مادة
المطبوعات السياسية التي تصدر يوميا بصفة مستمرة وباسم معين  -١

 ).الجريدة اليومية(لمدة غير محددة وتتابع إعدادها من حيث الزمن والترقيم
 أو الشهرية أو الفصلية التي المطبوعات األسبوعية أو نصف الشهرية -٢

 – اقتصادية –سياسية (تصدر منتظمة باسم معين تحوي منوعات متنوعة
 اجتماعية أو تكون فئوية كالمطبوعات الرياضية أو الفنية أو –ثقافية 

 .)الخ....مجالت الطفل أو المجالت النسائية
وغيرها الصحفية  وكالة األنباء المعدة لتزويد المؤسسات ةنشر -٣
 .الرسوم أو بأي منها خبار والمقاالت أو الصور أوباأل

 .سلطة التسجيل والتصريح بإنشاء وإصدار الصحف هي الوزارة) ٤٣(مادة
من القانون يحظر على كل شخص      ) ٤٠(مع عدم اإلخالل بحكم المادة    ) ٤٤(مادة

طبيعي أو اعتباري إنشاء أو إصدار صـحيفة إال بعـد الحصـول علـى               
الوزير بإنشائها وإصدارها، وبعد أن يـدرج       ترخيص ساري المفعول من     

اسمها في سجل قيد الصحف حسب النظام المتبع في الـوزارة، وبمـا ال              
 .يتعارض مع أحكام القانون ونصوص الالئحة

 .من القانون) ٤٦(يشترط أن تتوفر في مالك الصحيفة أحكام المادة) ٤٥(مادة
 مسئولية مباشـرة    يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول       )  ٤٦(مادة

عن ما نشر فيها ويشرف إشرافا فعليا على محتوياتها، وعلـى العـاملين             
فيها، كما يجب أن يكون لها عدد من المحررين ال يقل عن ثالثة يعملـون               
تحت إشراف رئيس التحرير، وعلى مسئوليته، ويشرف كل واحـد مـنهم            

 .إشرافا فعليا على القسم المعين فيه من قبل الصحيفة
يجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيسا للتحرير أو محررا مسـئوال إذا            ) ٤٧(مادة

 .توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون
يحظر على صاحب الصحيفة أن يولي مسئولية رئاسة تحريرهـا أي           ) ٤٨(مادة

 .شخص مالم يكن مستوفيا لشروط شغل هذه الوظيفة
وم مقامه التعاقد مع أي شخص      يحظر على صاحب الصحيفة أو من يق      ) ٤٩(مادة

لمزاولة المهنة أو السماح له بالعمل في الصحيفة ما لم يكن مستوفيا لكافة             
 .شروط مزاولة المهنة

يجب أن تحتوي كل نسخة من الصحيفة على كافـة البيانـات التـي              )  ٥٠(مادة
 .يحددها القانون وتنص عليها الالئحة
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فة أو مـن يمثلهـا إخطـار        يجب على المرخص له في إصدار صحي      ) ٥١(مادة
وزارة اإلعالم كتابيا بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضـمنها طلـب             
الترخيص، وذلك قبل حدوثه بأسبوع على األقل ما لم يكن التغيير قد طرأ             
على وجه غير متوقع فيجب األخطار عنه خالل عشرة أيام مـن تـاريخ              

 .هحدوث
س تحرير جديد فيجب أن تتوفر فيه كافـة         إذا تعلق التغيير بتعيين رئي    ) ٥٢(مادة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس تحرير ومصرحا له بـذلك ويجـب            
 .اإلعالن في ذات الصحيفة عن المعين الجديد في رئاسة تحريرها

إذا تغير اسم الصحيفة يجب اإلعالن عن ذلك التغيير في إحدى وسائل            ) ٥٣(مادة
 .النشر المقروءة

 للصحيفة تغيير أي من البيانات المعتمدة للصحيفة قبل إبالغ          ال يجوز )  ٥٤(مادة
 .الوزارة واستيفاء الشروط القانونية للتغيير

تلتزم األحزاب والمنظمـات الجماهيريـة واإلبداعيـة والـوزارات          )  ٥٥(مادة
والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وأسماء طاقمهـا          

 أو تعديل يطرأ على صـحفها وذلـك خـالل           الصحفي واإلفادة بأي تغيير   
 .عشرة أيام من حدوثه وتسليمه إلى وزارة اإلعالم

يتحمل رئيس التحرير المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صـحف            ) ٥٦(مادة
األحزاب والمنظمات الجماهيرية واإلبداعيـة والـوزارات والمؤسسـات         

 .الحكومية وفقا ألحكام القانون والالئحة
 :يجب على صاحب الصحيفة أن يصدرها وفق الشروط التالية) ٥٧(مادة

 .أال يقل عدد صفحاتها عن ثمان صفحات -١
 .أن يكون للصحيفة مقر -٢
 .أن يحدد كمية المطبوع في كل عدد في موقع بارز في الصحيفة -٣
أن يكون لها سجالت حسابات منظمة حسب األصول التجاريـة وأن     -٤

لى هذه السـجالت وضـبط      يختار لها محاسب قانوني معتمد لإلشراف ع      
 .الميزانية السنوية للصحيفة

يجوز إصدار ملحق للصحيفة على أن يطلق عليـه اسـمها األصـلي       ) ٥٨(مادة
 .ويذكر في الصفحة األولى منه بأنه ملحق لها

ال يجوز ألي صاحب مطبعة أو مديرها المسئول طباعة أي صـحيفة            ) ٥٩(مادة
المفعول ومسجلة في سجل    أو مجلة ما لم تكن حائزة على ترخيص ساري          

 .قيد الصحف والمجالت بالوزارة

 

يلتزم صاحب المطبعة أو مديرها المسئول عند طباعة أي صحيفة أو           ) ٦٠(مادة
مجلة أ ن تكون مشتملة على اسم رئيس تحريرها المسـئول وناشـرها إن           
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د واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل طاهر على كل نسخه وكذا             جو
 وقيمة االشتراك فيها وسعر النسـخة الواحـدة ومواعيـد           تاريخ صدورها 

 .الصدور
 الفصل الثاني

 إجراءات الحصول على الترخيص
على كل من يرغب في إصدار صحيفة أن يقدم طلبـا كتابيـا إلـى               )  ٦١(مادة

 .الوزير يحرر على نموذج استمارات الطلبات في اإلدارة المختصة
المخصصة لذلك، علـى أن يرفـق بـه         يمأل مقدم الطلب االستمارة     )  ٦٢(مادة

النسخة األصلية للوثائق والمستندات الواردة أدنـاه ويسـتنثى مـن ذلـك             
األحزاب السياسـية والمنظمـات الجماهيريـة واإلبداعيـة والـوزارات           

 :والمؤسسات الحكومية
 .لقب والترخيص ومحل إقامتهالاالسم الرباعي و -١
رين المسـئولين   االسم الرباعي لرئيس التحريـر المسـئول والمحـر         -٢

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

وصفاتها وعنوانها وال يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثال السم            
 .ة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانوناصحيف

شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسما أو كتابة أو كليهما معا وال              -٥
 الشعار مطابقا لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها فـي           نيجوز أن يكو  

 .الصدور وال زالت قائمة قانونا
 تتعامل معه، وذلـك  بيان رأسمال الصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي        -٦

 .وفقا لما تحدده الالئحة المالية التي يصدرها الوزير
تتولى اإلدارة المختصة دراسـة الطلـب وفحـص كافـة الوثـائق             ) ٦٣(مادة

والمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في الطلـب، والتثبـت مـن            
صحتها ورفع تقرير واف بنتائج الدراسة والفحص إلى الـوزير مشـفوعا            

 .أي اإلدارة القانونيةبر
يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض للطلب خالل فترة أقصـاها           ) ٦٤(مادة

ثالثون يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون مسببا في حالة الرفض             
ويجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة التظلم من قـرار الـوزير أمـام              

 .رددون ون يوما القضاء خالل ثالثين يوما أو بعد مضي الثالث
تتولى اإلدارة المختصة تسجيل وقيد الصحف والمجالت التي يصـدر          ) ٦٥(مادة

قرار الوزير بترخيص إصدارها وذلك في سجل قيد الصحف والمجـالت           
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وتدون فيه كافة البيانات الخاصة بالصحيفة أو المجلة المرخصـة ورقـم            
حيفة أو مجلة   قرار الوزير الصادر بشأنها وتاريخ اإلصدار ويقرر لكل ص        

 .رقم خاص بها في السجل يعرف برقم الترخيص
يمنع تسجيل صحيفة وإصدار ترخيص لها إذا وضع لها مقدم الطلب           )  ٦٦(مادة

 :رسما أو شعارا في أي من الحالتين
 زالـت قائمـة     ااسما مماثال السم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وم        : أ

 .قانونا
ة سابقة في الصدور وما زالت قائمـة  شعارا مطابقا لشعار صحيفة يمني :ب

قانونا سواء كان رسما أو كتابة أو كليهما عند التقدم بطلب إصدار صحيفة             
 .ر بهوباسم سبق الصد

عند التقدم بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور به يجب أن يرفق            ) ٦٧(مادة
بالطلب تنازل رسمي عن ذلك االسم من صاحب اإلصدار السابق أو وثيقة            

 .ة من الجهات المختصةمعمد
عند صدور قرار من الوزير بالموافقة على إصدار الصـحيفة علـى            ) ٦٨(مادة

طالب الترخيص سداد المبلغ المحدد في الالئحة المالية لقاء حصوله علـى            
 .الترخيص على أن تعطية اإلدارة المختصة سندا رسميا بذلك

 :لقانونية التاليةيتضمن قرار الوزير بإصدار ترخيص البيانات ا) ٦٩(مادة
 .اسم الصحيفة أو المجلة -١
 .عنـوانهــا -٢
 .المطبعة الخاصة بها أن وجدت وفقا ألحكام القانون -٣
صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو              -٤

 .غير ذلك
 .مواعيد الصدور -٥
 .رئيس تحريرها المسئول -٦

ادة إصـدار علـى النمـوذج       تمنح الوزارة الحائز على الترخيص شه     ) ٧٠(مادة
 .المخصص لهذه الغاية

إذا فقد صاحب الصحيفة الترخيص بإصدار صحيفته يجب عليه إبالغ          ) ٧١(مادة
الوزارة بذلك على الفور وللوزارة بعد التحري من صحة ضياع الترخيص           
صرف بدل مفقود، تدون فيه نفس البيانات كما كانت في أصل التـرخيص             

وعلى صاحب الصحيفة سداد المبلغ المحدد في       ) بدل مفقود (مع إضافة كلمة  
 .الالئحة المالية مقابل حصوله على بدل مفقود للترخيص
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المبالغ التي تحصل عليها الوزارة لقاء قيمة ترخيص إصدار الصحيفة          ) ٧٢(مادة
وفقدانه وغرامات التأخير تحدد وتنظم في الالئحة المالية والتـي           وتجديدة  

 . تصدر بقرار من الوزير
يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من صحيفة واحدة شريطة خضـوعها            ) ٧٣(مادة

 .للشروط واإلجراءات التي يقتضيها إصدار صحيفة جديدة
يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلـى أي جهـة أو ألحـد              ) ٧٤(مادة

 .المواطنين المستوفيين للشروط القانونية وذلك بموافقة كتابية من الوزير
يجب على المالك الجديد أن يقدم للوزارة إثباتات الملكيـة وإبالغهـا            ) ٧٥(مادة

بالتعديالت الجديدة أن وجدت واسـتيفاء الشـروط القانونيـة لمواصـلة            
 . اإلصدار

 الفصل الثالث
 إجراءات تسجيل الصحف

على كل حزب او منظمة جماهيرية أو إبداعية أو وزارة أو مؤسسـة             ) ٧٦(مادة
حيفة أن تقدم طلبا كتابيا يحرر على نمـوذج         حكومية ترغب في إصدار ص    

 .استمارة التسجيل في اإلدارة العامة المختصة
يتضمن طلب تسجيل اسم رئيس التحريـر وأسـماء أعضـاء هيئـة             ) ٧٧(مادة

 .التحرير ومواصفات الصحيفة واسم وعنوان المطبعة التي ستطبع فيها
عيـة والـوزارات    تلتزم األحزاب والمنظمـات الجماهيريـة واإلبدا      ) ٧٨(مادة

والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمه الصحفي         
واإلفادة بأي تغيير او تعديل خالل عشرة أيام من حدوثه وتسليمه للوزارة            
وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المـادة بتسـجيل صـحفها ومجالتهـا             

 .ونشراتها الخاصة بها لدى الوزارة
ن رؤساء تحرير الصـحف الحزبيـة وصـحف المنظمـات           عند تعيي ) ٧٩(مادة

الجماهيرية واإلبداعية والوزارات والمؤسسـات الحكوميـة، يراعـى أن          
 .من هذه الالئحة) ٩(تنطبق عليهم أحكام المادة

الجماهيريـة والـوزارات    ويجوز لألحزاب والمنظمـات اإلبداعيـة       ) ٨٠(مادة
ن تلتزم بتسـجيلها    والمؤسسات الحكومية أن تصدر نشرات داخلية على أ       

 .لدى اإلدارة المختصة
تقوم اإلدارة المختصة بعد استكمال كافة الشروط بتسـجيل صـحف           ) ٨١(مادة

ونشرات األحـزاب والمنظمـات الجماهيريـة واإلبداعيـة والـوزارات           
ـ            اوالمؤسسات الحكومية في سجل قيد الصحف، وتخصص لها رقما خاص

 .يعرف برقم التسجيل
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أي صحيفة إذا وضع لها مقدم الطلب رسما او شعارا في           يمنع تسجيل   ) ٨٢(مادة
 -:أي من الحالتين

اسما مماثال السم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، وما زالـت قائمـة             : أ
 .قانونا
شعارا مطابقا السم صحيفة يمنية سابقة في الصدور، ومازالت قائمـة           : ب

طلـب إصـدار     التقـدم ب   دقانونا سواء كان رسما او كتابة او كليهما، وعن        
صحيفة باسم سبق الصدور به يجب أن يرفق بالطلب تنازل رسمي عـن             
ذلك االسم من صاحب اإلصدار السابق أو وثيقة معمـدة مـن الجهـات              

 .المختصة
عند التقدم بطلب إصدار صحيفة باسم سبق الصدور بـه، يجـب أن             ) ٨٣(مادة

ق أو  يرفق بالطلب تنازل رسمي عن ذلك االسم من صاحب اإلصدار الساب          
 .وثيقة معمدة من الجهة المختصة

 الفصل الرابع
 استيراد وتصدير الصحف

سلطة إصدار وترخيص مزاولة استيراد وتصدير الصحف هي ) ٨٤(مادة
 .الوزارة

يحضر استيراد أو تصدير الصحف علـى أي شـخص طبيعـي او             ) ٨٥(مادة
اعتباري مالم يكن حائزا على ترخيص ساري المفعـول بـذلك ومتمتعـا             

 .نسية اليمنيةبالج
 نيجب على كل من يرغب في مزاولة استيراد وتصدير الصـحف أ           ) ٨٦(ماده

يحرر طلبا في االستمارة الخاصة بذلك في اإلدارة العامة المختصة مرفقا           
 -":به الوثائق التالية

 صوره من السجل التجاري أو الوثـائق الخاصـة بممارسـة العمـل         -١
 .لتجاريا
توزيع الصحيفة التي ترغـب فـي       أصول أو صور موافقة إدارة او        -٢

 .استيرادها أو تصديرها
مـن هـذه    ) ٦٩(البيانات األساسية حول الصحيفة والواردة في المادة       -٣

 .الالئحة
 .تعهدا كتابيا بالمسئولية الكاملة عن أي مخالفة ألحكام القانون -٤

يجب أن يحتوي الترخيص الذي تصـدره الـوزارة علـى البيانـات             ) ٨٧(ماده
 -:التالية
 .ب الترخيصاحاسم ص -١
 .عنوانه كامال ورقم السجل التجاري -٢
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 .تاريخ صدور الترخيص ومدة سريانه وتاريخ انتهائه -٣
بيانات باسم ومواصفات الصحيفة المرخص له باستيرادها أو  -٤

 .تصديرها
يدفع صاحب الطلب مبلغا تحـدده الالئحـة الماليـة مقابـل رسـوم              ) ٨٨(ماده

 .الترخيص
نه كاملة قابلة للتجديد خالل خمسة عشر يوما        مدة سريان الترخيص س   ) ٨٩(مادة

من تاريخ االنتهاء وفي حالة انتهاء هذه المدة دون تقديم طلـب التجديـد              
تحسب على المتخلف غرامة تأخير عن كل يوم حسبما تحـدده الالئحـة             

 .المالية
 .يقيد طلب التجديد على النموذج تعده اإلدارة المختصة) ٩٠(مادة
صحف المستوردة بصورة قانونية ما يطبق على الصحف        تطبق على ال  ) ٩١(مادة

 .اليمنية من أحكام بموجب القانون والالئحة
يتحمل المستورد المسئولية المادية والمعنوية التي يسببها ما ينشر في          ) ٩٢(مادة

 .من القانون) ١٠٣(الصحيفة المستوردة بموجب أحكام المادة
يفة أو مجلة أجنبية إذا تناقضـت       للوزارة الحق في منع تداول أي صح      ) ٩٣(مادة

 .محتوياتها مع نصوص القانون
 الفصل الخامس 

 إيداع الصحف
يحظر تداول أي صحيفة او توزيعها ما لم تسجل وتودع طبقا للقانون            ) ٩٤(مادة

 .وهذه الالئحة
عند إصدار أية صحيفة او ملحقاتها أو طبعاتها أو مجلـة أو مطبـوع    ) ٩٥(مادة

ه لدى الجهة المختصة بالوزارة أو فرعها فـي         يجب إيداع خمس نسخ من    
المحافظة التي يقع اإلصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنيـة            

 . إيصال بهذا اإليداعطىبالعاصمة او المحافظة ويع
يجب أن تودع الصحيفة على حالتها التي صدرت بها لتوزع علـى             )  ٩٦(مادة

 : التاليالقراء شريطة أن يتم اإليداع على النحو
للطبعة األولى يودع لدى الوزارة أو أحد فروعها في المحافظات التي            -١

يقع اإلصدار في دائرتها خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق            
 خمس نسخ لكل طبعة جديدة سواء كانت الطبعة الحديدة          ابها أن وحد، وكذ   

 .معدلة او غير معدلة
 بالعاصمة أو أحد فروعها في      للطبعة األولى يودع لدى المكتبة الوطنية      -٢

المحافظات خمس نسخ من الصحيفة وعشر نسخ من الملحق بها أن وجد،            
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وكذا نسختين لكل طبعة جديدة معدلة، و يكتفى بنسـختين فقـط للطبعـة              
 .الجديدة غير المعدلة

يحدد طالب اإليداع في الرسالة الموجهة لطلب اإليداع رقم العدد وتـاريخ            
 .زمع توزيعهاصدوره وعدد النسخ الم

ال يجوز تداول أو توزيع أي عدد من صحيفة أو مجلة غير يمنية إال              ) ٩٧(مادة
بعد إيداع النسخ المقررة للوزارة وحصول الموزع على استالم بذلك مـن            

 .اإلدارة المختصة في الوزارة أو أحد فروعها
 يشترط فيمن يزاول مهنة تداول أو توزيع الصحف والمجالت الشروط         ) ٩٨(مادة

 :التالية
 .أن يكون يمني الجنسية -١
 مسموحا له بمزاولة العمل التجاري وفقا للقـوانين المنظمـة           ونأن يك  -٢

 .لذلك
أن يكون حاصال على ترخيص ساري المفعول لمزاولة تداول وتوزيع           -٣

الصحف والمجالت من الوزارة وال يشترط هذا التـرخيص لمـن يقـوم             
 .افي غير رئيسيبتوزيع الصحف والمجالت والمطبوعات كنشاط إض

يقدم طلب التصريح بتداول الصحف وملحقاتها إلى اإلدارة المختصـة          ) ٩٩(مادة
 -:مرفقا به ما يلي

من هذه ) ٦٩(البيانات األساسية عن الصحيفة الواردة في المادة -١
 .الالئحة

 .خمس نسخ من الصحيفة ومن ملحقاتها أن وجدت -٢
كل عدد بموجب أحكام تعهد كتابي بااللتزام بإيداع النسخ المطلوبة في  -٣

 .هذه الالئحة لدى الوزارة والمكتبة الوطنية
تعهد بتحمل المسئولية الكاملة تجاه أي مخالفة ألحكام القانون أو  -٤

 .الالئحة
ال يجوز تداول الصحف والمجالت أو المطبوعات إذا لم يذكر فيهـا            ) ١٠٠(مادة

ثمـن  اسم المطبوع وصاحب االمتياز ورئيس التحرير ومكان الصـدور و         
النسخة وقيمة االشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي تطبـع            
فيها وكمية األعداد المطبوعة وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات           

 .المطبوع
يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج الجمهورية           ) ١٠١(مادة

ا وفقا للتشـريعات    ور نشرها وتداوله  ظما لم يتضمن أمرا من األمور المح      
 .النافذة
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يجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة توزيع           ) ١٠٢(مادة
الصحف أن يحرر طلبا على االستمارة الخاصة بذلك في اإلدارة المختصة           

 :مرفقا به الوثائق التالية
صوره من السجل التجاري والوثـائق الخاصـة بممارسـة العمـل             -١

 .التجاري
 . مالك او ناشة الصحيفة التي سيقوم بتوزيعهاأصول وصورة موافقة -٢
تعهد كتابي بالمسئولية الكاملة تجاه أي مخالفـة ألحكـام القـانون او              -٣

 .الالئحة
تصدر الوزارة بقرار من الوزير بناء على طلب صـاحب الشـأن            ) ١٠٣(مادة

واستيفاء الشروط الواردة في القانون وهذه الالئحة التـرخيص بمزاولـة           
 :لصحف والمجالت مشتمال على البيانات التاليةتوزيع وتداول ا

 .االسم الرباعي لصاحب الترخيص -١
 .عنوان المقر الرئيسي -٢
 .مدة سريان الترخيص -٣
 .تاريخ صدوره وتاريخ انتهائه -٤
 .بيان بالصحف والمجالت المصرح له بتوزيعها -٥

يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة تداول الصحف          ) ١٠٤(مادة
 توزيعها مالم يكن حائزا على ترخيص سـاري المفعـول           أو المجالت او  

 .بذلك
يدفع صاحب الطلب مبلغا تحدده الالئحـة الماليـة مقابـل رسـوم             ) ١٠٥(ماده

 .الترخيص
مدة سريان الترخيص سنه كاملة قابلة للتجديد خالل خمسـة عشـر             )١٠٦(ماده

 .يوما من تاريخ االنتهاء
 .ده اإلدارة المختصةيقدم طلب التجديد على نموذج تع )١٠٧(ماده
عند انتهاء مدة خمسة عشر يوما يحتسب علـى المتخلـف غرامـة              )١٠٨(ماده

 .تأخير عن كل يوم مبلغا تحدده الالئحة المالية
تنظم الوزارة سجال لوكالء التوزيع يتضمن كافة البيانات المتعلقـة           )١٠٩(ماده

 .بكل منهم
ة أو الوكيل المستورد    في حالة نشوب أي خالف بين صاحب الصحيف        )١١٠(ماده

أو الوكالء الموزعين تتولى الوزارة حل الخالف بينهم بـالطرق الوديـه،            
وعلى اساس ما هو متبع من تقليد باالمر المختلف عليه، وإذا لم تتمكن من              

 .الحل تحيل اإلطراف إلى القضاء للنظر في شأنهم
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ة او مجلة أو    يتحمل الموزع المسئولية الكاملة عن توزيع أي صحيف        )١١١(ماده
 .مطبوع تناقض محتوياته مع احكام القانون وهذه الالئحة

للوزير الحق في منع تداول وتوزيع أي صـحيفة أو مجلـة إذا لـم                )١١٢(ماده
من هـذه الالئحـة او      ) ١٠٠(تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة     

تناقض محتوياتها مع نصوص القانون وأحكام هذه الالئحـة او تضـمنت            
ا من األمور المحظور نشرها وتداولها قانونا ولمن صدر ضده قـرار            أمر

 .المنع للتظلم منه إلى المحكمة المختصة
للوزارة أن تسحب تصريح توزيع الصحيفة أو المجلة فـي أحـدى             )١١٣(ماده

 -:الحاالت التالية
 .إذا صدر حكم قضائي بذلك -١
م إذا تضمنت محتوياتها بصورة متكررة مخالفـات واضـحة ألحكـا           -٢

 .القانون وهذه الالئحة
 سالفصل الساد

 اإلعالنات في الصحف
اإلعالن هو الدعاية التي تنشرها الصحيفة بمقابل لحساب األشخاص          )١١٤(ماده

 . أو االعتباريين بهدف الترويج للسلع والخدمات التي ينتجونهانالطبيعيي
مـات  يعتبر في حكم اإلعالن ما تعمل على نشره الهيئـات والمنظ          ) ١١٥(مادة

ملحق خاص تصدره الصحيفة أو المجلة يسجل        واالدولية في صوره مقاال     
 .إنجازاتها أو سياساتها

 -:يحظر على الصحيفة ما يلي) ١١٦(مادة
اإلعالن عن المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن         -١

 .من الجهة المختصة
 ترخيصـا   نشر إعالنات عن مشاريع واكتتاب في مشاريع ال تحمـل          -٢

 .رسميا
اإلعالنات المتضمنة عبارات أو صور تتنافى مـع القـيم اإلسـالمية             -٣

 . واآلداب العامة
يجب على صاحب الصحيفة أو رئيس التحرير أو من يقوم مقام أي            )  ١١٧(مادة

منهما االمتناع عن نشر أي إعالن ينطوي على ما هو محظور بموجـب             
 على قذف أو تشويه سـمعة       القانون أو الالئحة، وعلى األخص ما ينطوي      

الغير أو سب أو تحريض على ارتكاب جريمة أو اعتداء على حقوق الغير             
 .أو تضليل الجماهير

يجب أن يميز االعالن عند نشره عن غيره من المـواد التحريريـة             ) ١١٨(مادة
 .بعالمة، مادة إعالنية
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ء التجارية،  اإلعالن عن انتقال حقوق االمتيازات للعالمات أو األسما       ) ١١٩(مادة
وكذا االعالن عن تصفية الشركات أو المؤسسات واالنفصال واإلفـالس،          
يجب عدم نشره إال بأمر قضائي أو صدور حكم نهائي أو بالموافقة الخطية             

 .من األطراف المعنية
إذا تسبب اإلعالن في الصحيفة أو المجلة فـي أضـرار ماديـة أو              ) ١٢٠(مادة

 .ن تقررت عليه المسئولية بحكم قضائيمعنوية بالغير فيتحمل التبعات م
إذا نشرت الصحيفة أو المجلة إعالنا لجهة أو مؤسسة دون الموافقة           ) ١٢١(مادة

 .الكتابية منها فال يلزم دفع مقابل اإلعالن
في حالة توقف أو انقطاع الصحيفة أو المجلة عـن الصـدور ألي             )  ١٢٢(مادة

المطالبة إرجاع قيمـة    سبب من األسباب على المسئول عن الصحيفة عند         
المادة األعالنيه المدفوعة إذا لم ينشر االعالن أو قيمة المسـتحق للفتـرة             

 .المتبقية من زمن نشر االعالن المتفق عليه
تحدد كل صحيفة تعريفة االسعارالعالناتها بالتنسـيق مـع الجهـة         )  ١٢٣(مادة

 لـدى   المختصة باألسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليهـا          
 . الوزارة لضمان التزام الصحيفة بها

يلتزم رئيس التحرير المسئول باالمتناع عن نشر أي إعالن ينطوي          ) ١٢٤(مادة
 .على مخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة

 الباب الرابع
 الفصل االول

 حق التصحيح والرد ونشر البالغات الرسمية
ين واألحزاب والمنظمـات    حق الرد والتصحيح حق مكفول للمواطن     ) ١٢٥(مادة

الجماهيرية واإلبداعية والوزارات والمؤسسـات الحكوميـة واألشـخاص         
 ممثلها القانوني، وذلـك إذا      ة بممارسته مباشرة أو مباشر    ماالعتباريين، تقو 

 .تضمن النشر ما يتعلق بهوالء األشخاص ذاتهم
ه ولـو   كل مقال تنشره أحدى الصحف وترد فيه إشارة أو يقصد ب          : أ) ١٢٦(مادة

تلميحا شخص عادي أو اعتباري يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد أو             
التصحيح بالشروط واألوضاع المبينة في القانون والالئحة، إذا كـان لـه            
مصلحة مشروعة مادية او معنوية او اتقاء الضرر بدفعه بالرد، ولـو لـم              

 .يكن المقال منطويا على قذف أو سب في حق المشار إليه
على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الـرد            يجب  : ب

بذات الحروف وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل حتـى           
لو كان المقال المسبب للرد أو التصحيح نشر بمقابل مالي وعلى أن يكون             

 -:بالكيفية واألحوال التالية
 . بناء على طلب صاحب الشأن-١
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ورثة أو من يفوضون بالرد على مقال أو خبر ينشر           بناء على طلب ال    -٢
 .بشأن مورثهم بعد وفاته

 إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير أو من يقـوم مقامـه               -٣
خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصـحيحه            

 .أو الرد عليه
ى تـوفرت   تلجماعات م فراد وا لاليعتبر الرد او التصحيح حقا عاما       ) ١٢٧(مادة

المصلحة المشروعة ويكون الرد او التصحيح من أحـد أفـراد الجماعـة             
معبرا عنها وستنفذ بحقهم في تعدد الردود أو التصحيح لواضـعي اآلثـار             
األدبية والفنية والعلمية حق الرد أو التصحيح عند نقد إنتـاجهم بغـرض             

ئقة للرد على ما نشر     التوضيح أو التصحيح مع استخدام اللغة المناسبة والال       
 .عنهم

يكون الرد أو التصحيح عن األشخاص االعتبـارين أو الشخصـية           ) ١٢٨(مادة
االعتبارية من ممثلها القانوني الموكل منها بصفة صحيحة، وذلك إذا مـا            
ضمن نشر ما يتعلق بهذه الشخصية االعتبارية ذاتها أو أحد فروعها فـي             

ها الخدمي أو االقتصادي وكذا أي مـن        أعمالها اإلدارية أو الفنية أو إنتاج     
 .العاملين فيها

إذا توفى صـاحب حـق       تعرض للنقد أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها      ) ١٢٩(مادة
الرد أو التصحيح أو كان النشر بحق متوف أصال انتقل الحق إلى ورثتـه              
على أن يمارسه بمجموعهم أو أحدهم بتفويض منهم مرة واحدة فقط للمقال            

ا تعددت المقاالت تعدد معها حق الرد أو التصـحيح علـى أن ال              الواحد إذ 
يؤثر على سمعة المتوفي سلبا وال يكشف إسـرار كـان حريصـا علـى               

 .كتمانها
يلتزم رئيس التحرير أو من يقوم مقامه بنشر التصحيح أو الرد خالل         ) ١٣٠(مادة

ثالثة أيام من تاريخ استالمه إذا كانت صحيفة يوميـة أو فـي أول عـدد                
 .يصدر منها بعد االستالم إذا كانت غير ذلك

يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل في أول عدد يصدر مـن             ):١٣١(ماده
الصحيفة او المجلة وفي الموقع المخصص لألخبار الهامة ما ترسله إليـه            
الوزارة والهيئات العامة من بالغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصـالح            

 .سائل سبق للصحيفة إن نشرتهاالعام تصحيحا لم
مع عدم اإلخالل بأحكام القانون والالئحة والتشريعات النافذة لرئيس         ) ١٣٢(مادة

تحرير الصحيفة أو المجلة أو من يقوم مقامة أن يقبل من المـواطنين مـا               
يقدمونه من مواضيع للنشر، ويجوز له رفضها إذا ما تعارضت مع سياسة            

 .الصحيفة أو أحكام القانون
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يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكـذيب            ) ١٣٣(مادة
 -:في األحوال التالية

 .إذا صدر التصحيح او الرد او التكذيب ممن ال عالقة له بالموضوع -١
إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقـائع والتصـحيحات            -٢

 .والردود التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه
 كان التصحيح موقعا باسم مستعار أو كان التصحيح مكتوبا بلغـة            إذا -٣

 .غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع
إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير بعد مضي ثالثة أشهر             -٤

 .من تاريخ نشر الموضوع
ح أو الـرد    إذا رفض رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحي         ) ١٣٤(مادة

ألي سبب من األسباب فلصاحب الشأن التظلم إلى وزير اإلعالم او اللجوء            
 .إلى القضاء

يجب على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر ما يصدره الوزير            ) ١٣٥(مادة
أو ما تصدره المحكمة بخصوص التظلم المرفوع من صاحب الشأن، وذلك           

 هرار وللقضاء األمر بنشر    من الصحيفة بعد صدور الق     يصدرفي أول عدد    
 .في أي مطبوعة أخرى على صاحب الصحيفة المتسببة في الضرر

إذا تغير ألي سبب من األسباب رئيس التحرير الذي نشر المقال أو            ) ١٣٦(مادة
 الصـحيفة   ىالخبر أثناء توليه رئاسة تحرير الصحيفة المنشور فيها ال تعف         

 عليها األحكام المتعلقـة     من تحمل مسئولية نشر التصحيح او الرد ويسرى       
 .بهذا الخصوص

 الفصل الثاني
 محظورات النشر

يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئيـة          ) ١٣٧(مادة
وبصفة خاصة المسئولين في اإلذاعة المسموعة المرئية وكل من صـاحب           
 الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر وكل من         

بشـأن  ) ١٠٣(المستورد والموزع للصحف والصـحفيين بأحكـام المـادة        
 .محظورات النشر

تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمـس العقيـدة اإلسـالمية            ) ١٣٨(مادة
ومبادئها السامية أو تحقير الديانة السماوية أو تتضمن تشـوية الحضـارة            

 .اليمنية والعربية واإلسالمية
شر تداول وإذاعة أي مـواد تحضـيرية تسـتهدف          تحظر طباعة ون  ) ١٣٩(مادة

النظام الجمهوري، والوحدة الوطنية وتكون موجهة إلثارة النعرات القبليـة          
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أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو الساللية أو بث روح الشـقاق أو              
 .التفرقة بين الموطنين

ليا للـبالد   يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يمس المصلحة الع        ) ١٤٠(مادة
من وثائق ومعلومات سرية ووقائع الجلسات غير المعلنة لهيئـات سـلطة            

 .الدولة العليا أو إفشاء أسرار األمن والدفاع عن الوطن
 -:ويعتبر من محظورات النشر في المجال العسكري واألمني ما يلي

نوعية وحجم القيادة العسكرية لمختلف الوحدات واألجهزة والمعلومات         -١
 بالشخصيات القيادية العسـكرية لمختلـف الوحـدات واألجهـزة           المتعلقة

والمعلومات المتعلقة بالشخصيات القيادية وسجاياهم وأعـدادهم النـوعي         
 .النظري والتخصصي

كافة اللوائح والوثائق المتعلقة بخطط وبرامج اإلعداد القتالي والسياسي          -٢
منيـة، وكـذا    وحجم ونوعية التأهيل في المنشآت التعليمية والعسكرية واأل       

القوانين واللوائح واألوامر والتوجيهات القيادية المنظمة لمهام وحياة القوات         
المسلحة واألمن، وكذا وثائق الندوات واالجتماعات واللقـاءات الرسـمية          

 .للقيادة العامة
 . بنود وأساليب صرفها–الميزانية العسكرية ومواردها  -٣
المسـلحة واألمـن    برامج وخطط وتأهيل وتنظيم وتـدريب القـوات          -٤

وتسليحها واستراتيجية الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالصفقات العسـكرية          
 .الخاصة بالقوات المسلحة واألمن

ـ نشاط وتحرك القوات المسلحة واأل     -٥ ن أثنـاء الحـرب والعمليـات       م
العسكرية أو نشرها من شأنه أضعاف الروح المعنوية لدى أفراد القـوات            

ا من شأنه التفرقة بين صفوفهم، ويسري هـذا         المسلحة واألمن أو إشاعة م    
 .الحظر على الصحف المستوردة

يجب على كل صحيفة تتناول أي قضايا الدفاع واألمـن وتغطيـة            )  ١٤١(مادة
النشاطات واألحداث العسكرية المحلية أن يكون لهـا محـرر عسـكري            

 .معترف به
لية واألجنبية  ويحظر على أي صحفي أو مراسل الكتابة في وسائل اإلعالم المح          

عن الجوانب العسكرية المحلية ما لم يكن من مصادرها الرسمية المسئولة           
والمخولة رسميا وفي الحدود التي تسمح به، ويكون الصحفي أو المراسل           

 .ملزما بكشف مصدر معلوماته إذا اقتضت الضرورة ذلك
لنقد يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أية مواد تتضمن التعرض با         ) ١٤٢(مادة

المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة وال أن تنسب إليه أقوال أو تنشر            
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له صور إال بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو الوزارة ما لم يكن هذا القول               
أو التصوير تم في حديث عام للجمهورية او في مقابلة عامة وال تسـري              

 .هذه األحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء
 يحظر طباعة ونشر وتداول أي مواد تتضمن مسا مباشرا وشخصيا           )١٤٣(مادة

 .على ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة
يحظر أي نشر متعمد ألخبار ووقائع كاذبة بهدف اإلساءة إلى الدول           ) ١٤٤(مادة

 .الشقيقة والصديقة أو إلى عالقاتها مع بالدنا
أوراق مصطنعة أو مزورة أو     يحظر النشر المتعمد ألخبار كاذبة أو       ) ١٤٥(مادة

 .منسوبة كذبا للغير إذا كانت تتصل بالرأي العام
يحظر نشر أي أخبار أو إعالنات مزورة أو فقرات يترتـب عليهـا             ) ١٤٦(مادة

التسبب في ارتفاع او انخفاض أسعار السلع او العملة عن قيمتها المقـررة             
 .نيفي المعامالت التجارية او بهدف اإلضرار باالقتصاد الوط

تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي مواد تحريضية تهدف إلـى           ) ١٤٧(مادة
خلق تصميم لدى شخص أو أشخاص معنيين أو الجمهور الرتكاب فعل أو            

 .أفعال تعتبر جرائم في القانون
يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة مواضيع أو أمور تمثل اعتداء          )  ١٤٨(مادة

 -: وبشكل خاص ما يليعلى الشخص اوكرامته أو اعتباره
 .القذف الذي يستوجب الحد بحسب التعريف الشرعي له: أ
القذف الذي يستوجب التعزير وهو إسناد واقعة بشكل علني لشـخص           : ب

 .من شأنها لو صحت ألوجبت عليه العقاب
السب وهو إسناد أي أمر يتضمن خدشا للشرف واالعتبار دون تعيين           : ج

و عبارات ضد شخص تلصـق بـه امـرا          واقعة معينة او توجيه عبارة ا     
 .مشينا

ي قول أو فعل بحكم العرف فيه ازدراء او حط من الكرامة            هاإلهانة و : د
في أعين الناس إذا وقعت في حق شخص او هيئة عامة او موظف أثنـاء               

 .تأدية وظيفته أو بسببها
يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضـايا تتضـمن اإلنشـاء            ) ١٤٩(مادة

 : الماس بسير العدالة مثلوالتظليل
نشر اإلجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة            -

 .والتأثير على سيرها
 -:نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحاالت التالية -
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إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التحقيق في غيبة الخصـوم أو             : أ
للنظام العام او لألداب أو لظهور      كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة        

 .الحقيقة
إذا كان التحقيق خاصة بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولـة مـن             : ب

 .جهة خارجية
إذا كان التحقيق متعلقا بدعوى من دعاوى شئون األسـرة والحـدود             : ج

 .الشرعية
تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا بهدف التأثير علـى           )  ١٥٠(مادة

 -:ر العدالة وبشكل خاص ما يليسي
النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل فـي دعـوى              -

مطروحة أمام القضاء أو رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين            
المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة فـي          

 .تلك الدعوى أو ذلك التحقيق
شر بهدف التأثر في الرأي العام لمصلحة طرف فـي الـدعوى أو             الن -

 .التحقيق أو ضده
 -:يحظر نشر أخبار المحاكم في الحاالت التالية) ١٥١(مادة

 .إذا تضمن تحريفا في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية -
 .ما يجرى في الجلسات السرية للمحاكم -
 .هما تأمر المحكمة بعدم نشر -

ب على الصحيفة االحتفاظ باألصول الكاملـة لمـواد التحريـر           يج)  ١٥٢(مادة
وبروفات التصميم المتعلقة بموضوع التصحيح والـرد علـى أن ال يـتم             
اإلتالف إال بعد انتهاء أي مشكلة برزت نتيجة أي محظور من محظورات            

 .النشر الواردة في هذا الفصل
ين على الصـحيفة    يجب أن يكون الخبر صادقا ومن أجل ذلك يتع        : أ) ١٥٣(مادة

التحقق من صحته قبل نشره وكل واقعة لم تتأكد صحتها يجب ذكرها عند             
 .االقتضاء على أنها غير مؤكدة

كل صحفي يعمد إلى نشر أو إذاعة وقائع غير صـحيحة أو تشـوية              : ب
الوقائع الصحيحة يخضع للعقاب وفقا ألحكام القانون وال يعفيه من العقاب           

 .غيره ترجمة غير صحيحةأن يكون نقل او ترجم عن 
 الباب الخامس

 أحكام عامة وختامية
تعتبر األحكام الواردة في هذه الالئحة كل ال يتجزأ ويكمل بعضـها            ) ١٥٤(مادة

 .بعضا
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الئحة صحافة ومطبوعات

يجب على العاملين في الصحافة المقروءة والمسـموعة والمرئيـة          ) ١٥٥(مادة
 .التقيد بمحظورات النشر الواردة في القانون وهذه الالئحة

تصدر بقرارات من الوزير النماذج واالستمارات الالزمة لتنفيذ ) ١٥٦(مادة
 .أحكام هذه الالئحة

على أصحاب الصحف ووكالء التوزيع والباعة للصحف والمجالت        ) ١٥٧(مادة
من أصحاب األكشاك أو دور النشر والتوزيع للصحف ترتيب أوضـاعهم           

 .خ صدور الالئحةوفق أحكام القانون والالئحة خالل ثالثة اشهر من تاري
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١٥٨(مادة

 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
 هـ١٤١٢/ذو العقدة/٤بتاريــخ 

 مـ١٩٩٣/إبريل/٢٥                          الموافـق 
 علي عبد اهللا صالح/       الفريق حيدر ابوبكر العطاس  
 رئيـس الجمهوريـــة      الوزراء رئيس مجلس   
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