مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 84/49
ب�إ�صدار قانون املطبوعات والن�شر
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  74/4ب�إ�صدار قانون احلرف الأجنبية وا�ستثمار ر�أ�س املال
الأجنبي وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرافق فـي �ش�أن املطبوعات والن�شر فـي �سلطنة عمان .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الإعالم اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام القانون املرافق .
املــادة الثالثــة
يلغى قانون املطبوعات رقم  75/3و�أية قواعد �أخرى تخالف �أحكام القانون املرافق �أو
تتعار�ض معها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  25 :من �شعبان �سنة 1404هـ
املـوافــــق  26 :من مايـــــو �سنة 1984م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون املطبوعات والن�شر
الف�صل الأول
املـــادة ( ) 1
تنظم مهنة ال�صحافة والطباعة والن�شر وفقا لل�شروط والأو�ضاع املبينة فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
تخ�ضع لإ�شراف وزارة الإعالم  ،املطبوعات ال�صحفية التي ت�صدرها الوزارات �أو امل�ؤ�س�سات
العامة �أو الهيئات العامة فيما يت�صل بن�شاطها .
املـــادة ( ) 3
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
منها  ،ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :
 - 1املطبوعات :
وتعني كل الكتابات �أو الر�سومات �أو ال�صور الفوتوغرافية �أو غري ذلك من و�سائل الن�سخ �أو
النقل متى نقلت ب�أي و�سيلة كانت  ،و�أ�صبحت بذلك قابلة للتداول وي�ستثنى من ذلك كل
مبطوع �شخ�صي �أو مطبوع يتعلق بالن�شاط التجاري ال ي�شكل م�ضمونه خمالفة لأحكام
هذا القانون �أو غريه من القوانني الأخرى .
 - 2التداول :
وتعني بيع املطبوعات �أو عر�ضها للبيع �أو توزيعها �أو �إل�صاقها باجلدران �أو عر�ضها على
واجهات املحالت بغر�ض البيع �أو الإعالن �أو الت�سويق �أو الزينة  ،وكذلك كل عمل �آخر
يجعلها بوجه من الوجوه فـي متناول عدد من الأ�شخا�ص .
 - 3ال�صحيفة :
وتعني كل جريدة �أو جملة �أو مطبوع ي�صدر با�سم واحد ب�صفة دورية فـي مواعيد منتظمة
�أو غري منتظمة .
 - 4ال�صحفي :
كل من اتخذ ال�صحافة مهنة �أو مورد رزق  ،و�شمل عمله الكتابة فـي املطبوعات ال�صحفية
وو�سائل الإعالم املختلفة �أو مدها بالأخبار والتحقيقات ال�صحفية و�سائر املواد ال�صحفية ،
مثل  :ال�صور والر�سوم وغريها  ،ويدخل حتت هذا اال�سم املرا�سلون واملندوبون واملحررون
على اختالف جن�سياتهم وجن�سيات امل�ؤ�س�سات العاملني فيها .
 - 5ال�صحافة :
وتعني مهنة حترير �أو �إ�صدار املطبوعات ال�صحفية .
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 - 6وكالة الأنباء :
وتعني امل�ؤ�س�سة ال�صحفية التي تتوىل توزيع �أخبار �أو حتقيقات م�صورة �أو غري م�صورة
عرب و�سائل االت�صال ال�سلكية والال�سلكية �أو عن طريق ن�شرات �أو ب�أية و�سيلة �أخرى .
 - 7املطبعة :
وتعني �آلة �أو جمموعة �آالت �أو جهازا �أعد لطبع الكلمات �أو الر�سومات �أو ال�صور بق�صد
ن�شرها �أو تداولها  ،وال ي�شمل هذا التعريف الآالت �أو الأجهزة املعدة للت�صوير والآالت
الكاتبة ال�ضاربة والأجهزة التي ت�ستعمل ل�سحب �صور الوثائق وامل�ستندات .
 - 8الطباع :
وتعني مالك املطبعة ف�إذا قام املالك بت�أجريها �إىل �شخ�ص �آخر ي�ستغلها فكلمة الطباع
تن�صرف �إليه .
 - 9النا�شر :
وتعني ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي الذي يتوىل ن�شر �أي مطبوع .
 - 10املكتبة :
كل م�ؤ�س�سة تتوىل بيع وتوزيع املطبوعات وامل�ؤلفات فـي مكان معني .
 - 11دار التوزيع :
كل م�ؤ�س�سة تتوىل توزيع املطبوعات �أو بيعها بوا�سطة املكتبات �أو الباعة .
 - 12دار الن�شر :
وتعني كل م�ؤ�س�سة تتوىل �إعداد املطبوعات و�إخراجها بق�صد التداول .
الف�صل الثاين
فـي الأحكام املتعلقة باملطابع واملطبوعات على وجه العموم
املـــادة ( ) 4
على كل من يرغب فـي �إن�شاء مطبعة �أن يتقدم بطلب الرتخي�ص له بذلك �إىل وزارة الإعالم
مت�ضمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون  .وال يعفى من
ذلك احل�صول على �أي ترخي�ص تن�ص عليه قوانني �أخرى .
املـــادة ( ) 5
على اجلهة املخت�صة فـي وزارة الإعالم البت فـي طلب الرتخي�ص امل�شار �إليه خالل "ثالثة
�أ�شهر" من تاريخ تقدميه  ،ويعترب عدم الرد فـي املوعد املذكور رف�ضا للطلب .
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املـــادة ( ) 6
ملن رف�ض طلبه بالرتخي�ص بفتح مطبعة � ،أن يتظلم من ذلك للجنة املطبوعات والن�شر
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون خالل "خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ �إبالغه برف�ض
طلبه �أو انق�ضاء موعد الرد امل�شار �إليه فـي املادة (  ) 5وعلى اللجنة �أن تبت فـي هذا التظلم
خالل "خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ تقدميه  ،ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا بعد
الت�صديق عليه من وزير الإعالم .
املـــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له بفتح املطبعة �أو امل�س�ؤول عن �إدارتها �إخطار وزارة الإعالم كتابة بكل
تغيري يطر أ� على البيانات التي ا�شتمل عليها طلب الرتخي�ص بفتح املطبعة  ،وذلك خالل
"خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ حدوث التغيري .
املـــادة ( ) 8
على الطباع �أو مدير املطبعة �أن يحتفظ ب�سجل خا�ص يبني بالت�سل�سل عناوين املطبوعات
املن�شورة واملعدة للن�شر و�أ�سماء �أ�صحابها وعدد الن�سخ املطبوعة منها وتاريخ طبعها ،
ولل�سلطات املخت�صة االطالع عليه عند االقت�ضاء .
املـــادة ( ) 9
يجب �أن يذكر ب�أول �صفحة من �أي مطبوع �أو ب�آخر �صفحة منه  ،ا�سم الطباع وعنوانه وا�سم
النا�شر وعنوانه � ،إن كان غري الطباع  ،وكذا تاريخ الطبع .
املـــادة ( ) 10
على الطباع قبل �إ�صدار �أي مطبوع �أن يودع "خم�س" ن�سخ منه لدى وزارة الإعالم ويعطى
�إي�صاال بهذا الإيداع .
املـــادة ( ) 11
يجب على كل طباع قبل �أن يتوىل طبع �صحيفة � ،أن يتقدم بطلب الرتخي�ص له بذلك �إىل
وزارة الإعالم وعلى الوزارة �أن ت�صدر قرارها فـي هذا ال�ش�أن خالل �أ�سبوعني من تاريخ
تقدميه �إليها .
املـــادة ( ) 12
يجب على الطباع قبل طبع "�أي مطبوع" �أن يح�صل على �إذن م�سبق ب�إجازة املطبوع من
قبل وزارة الإعالم .
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املـــادة ( ) 13
ال يجوز للطباع �أن يطبع مطبوعا منع تداوله  ،كما ال يجوز طبع مطبوع دوري غري
مرخ�ص �أو تقرر �إلغاء ترخي�صه �أو تعديله �أو وقفه عن ال�صدور .
املـــادة ( ) 14
ت�سري �أحكام هذا الف�صل من القانون على دور الن�شر .
املـــادة ( ) 15
كل خمالفة لأحكام املواد ال�سابقة  ،يعاقب مرتكبها باحلب�س  ،مدة ال جتاوز �سنة � ،أو بغرامة
ال جتاوز "خم�سمائة" ريال عماين � ،أو بالعقوبتني معا مع جواز غلق املطبعة م�ؤقتا �أو
نهائياً .
الف�صل الثالث
فـي تداول املطبوعات
املـــادة ( ) 16
ال يجوز لأحد �أن يزاول مهنة ا�سترياد �أو بيع �أو توزيع �أو ن�شر مطبوعات �أو �إن�شاء دار ن�شر
�أو دار توزيع �أو مكتبة  ،قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهة املخت�صة بوزارة
الإعالم مت�ضمنا البيانات الالزمة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
املـــادة ( ) 17
كل تغيري يطر�أ على البيانات التي ت�ضمنها طلب الرتخي�ص  ،يجب �إبالغه لوزارة الإعالم
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ حدوثه .
املـــادة ( ) 18
فيمـا عدا ما ا�ستثني من مطبوع ـ ــات طبـقـ ــا لنـ ــ�ص امل ــادة ( )3بن ــد ( )1تعتب ــر وزارة الإع ــالم
�سلطة الرتخي�ص الوحيدة لتوزيع وتداول املطبوعات ون�شرها .
املـــادة ( ) 19
يحظر على البائعني املتجولني الرتويج لبيع املطبوعات ال�صحفية عن طريق املناداة
ب�أنباء كاذبة �أو غري واردة فـي املطبوعة �أو يخد�ش الأخالق �أو يتنافى مع الآداب العامة � ،أو
يخالف النظام العام .
املـــادة ( ) 20
على كل دار لتوزيع وتداول املطبوعات � ،أن تودع لدى الوزارة جمانا "خم�س" ن�سخ من
املطبوعات التي ت�ستوردها  ،ويعطى املودع �إي�صاال بهذا الإيداع .
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املـــادة ( ) 21
يحظر ا�سترياد �أية مطبوعات خمالفة للنظام العام �أو تتنافى مع الآداب العامة كما مينع
تداولها فـي ال�سلطنة  ،ويكون هذا احلظر بقرار ي�صدر من وزير الإعالم �أو من يفو�ضه
فـي ذلك .
املـــادة ( ) 22
على وزير الإعالم �أن مينع من التداول فـي �سلطنة عمان  ،املطبوعات التي تتعار�ض مع
الأخالق والآداب العامة �أو التي تتعر�ض للنظام العام �أو تخالف مبادئ الإ�سالم احلنيف �أو
التقاليد والقواعد املرعية .
املـــادة ( ) 23
يجوز للجهة املخت�صة بوزارة الإعالم � ،أن ت�ضبط وت�صادر �إداريا املطبوعات التي تقرر منع
تداولها �أو �إدخالها مبقت�ضى �أحكام املواد ال�سابقة من هذا القانون .
املـــادة ( ) 24
كل خمالفة لأي حكم من �أحكام املواد ال�سابقة  ،يعاقب مرتكبها باحلب�س مدة ال تتجاوز
�سنتني �أو بغرامة ال تزيد على �ألفي ريال عماين �أو بالعقوبتني معا .
الف�صل الرابع
فـي امل�سائل املحظور ن�شرها
املـــادة ( ) 25
ال يجوز ن�شر ما من �ش�أنه النيل من �شخ�ص جاللة ال�سلطان �أو �أفراد الأ�سرة املالكة تلميحا
�أو ت�صريحا بالكلمة �أو بال�صورة  ،وال يجوز التحري�ض �ضد نظام احلكم فـي ال�سلطنة �أو
الإ�ساءة �إليه �أو الإ�ضرار بالنظام العام �أو الدعوة �إىل اعتناق �أو ترويج ما يتعار�ض مع
مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف .
املـــادة ( ) 26
يحظــر ن�شـ ــر كل ما من �ش�أن ــه امل�سا�س ب�سالمــة الدولــة �أو �أمنهــا الداخلــي �أو اخلارجــي ،
وكل م ــا يتعلـ ـ ــق بالأجهـ ـ ــزة الع�سكري ـ ــة والأمنيـ ــة و�أنظمته ــا ولوائحهـ ــا الداخليـ ــة  ،و�أي ــة
وثائ ــق �أو معلومات �أو �أخبار �أو ات�صاالت ر�سمية �سرية �سواء �أكان الن�شر من خالل و�سائل
الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة �أو من خالل ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة من
و�سائل تقنية املعلومات �إال ب�إذن من ال�سلطات املخت�صة  ،كما يحظر ن�شر ن�صو�ص االتفاقيات
�أو املعاهدات التي تعقدها احلكومة قبل ن�شرها فـي اجلريدة الر�سمية .
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املـــادة ( ) 27
ال يجوز ن�شر ما من �ش�أنه الإ�ضرار بالعملة الوطنية �أو ي�ؤدي �إىل بلبلة الأفكار عن �سوق
املال بال�سلطنة �أو الو�ضع االقت�صادي للبالد .
املـــادة ( ) 28
ال يجوز ن�شر كل ما من �ش�أنه امل�سا�س بالأخالق والآداب العامة والديانات ال�سماوية .
املـــادة ( ) 29
ال يجوز ن�شر وقائع التحقيقات �أو املحاكمات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية وغريها  ،والتي
حتظر املحكمة ن�شرها  ،كما ال يجوز ب�سوء ق�صد حتريف ما يجري فـي اجلل�سات �أو املداوالت .
املـــادة ( ) 30
ال يجوز ن�شر الأخبار �أو ال�صور �أو التعليقات التي تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية
للأفراد � ،إال �إذا كان الن�شر تنفيذا حلكم ق�ضائي �أو قرار �إداري تقت�ضيه م�صلحة عامة
ويكون الرتخي�ص بالن�شر بقرار من وزير الإعالم .
املـــادة ( ) 31
ال يجوز ن�شر كل ما من �ش�أنه التحري�ض على ارتكاب اجلرائم �أو �إثارة البغ�ضاء �أو �إ�شاعة
الفح�شاء �أو بث روح ال�شقاق بني �أفراد املجتمع .
املـــادة ( ) 32
ال يجوز ن�شر �أي خرب �أو مقال �أو �صور �أو م�ستند يكون قد �صدر فيه �أمر من وزير الإعالم
بعدم الن�شر حتى تتم �إجازته من نف�س امل�صدر .
املـــادة ( ) 33
ال يجوز لل�صحف �أن تتناول املوا�ضيع التي ال تدخل �ضمن قرار ترخي�ص �صدورها ب�أي
�شكل من الأ�شكال .
املـــادة ( ) 34
ال يجوز ن�شر �إعالنات �صحفية �أو غريها من الإعالنات املطبوعة تت�ضمن موادا حمظور
ن�شرها وفقا لأحكام هذا الف�صل من القانون  ،كما ال يجوز ن�شر �إعالنات من �ش�أنها ت�ضليل
اجلمهور � ،أو ن�شر �إعالنات تتعلق بالأدوية �أو امل�ستح�ضرات الطبية �إال ب�إذن خا�ص من وزارة
ال�صحة  ،وبالن�سبة لإعالنات امل�صنفات الفنية يرجع �إىل وزارة الرتاث القومي والثقافة .
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املـــادة ( ) 35
مع عدم الإخــالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقــب باحلب ــ�س م ــدة
ال تزيد عن "ثالث �سنوات" � ،أو بغرامة ال تتجاوز "�ألفي" ريال عماين � ،أو بالعقوبتني معا
كل من خالف �أحكام امل ــادة (  ) 25من هذا القانون .
املـــادة ( ) 36
كل خمالفة لأحكام املواد من ( )34 - 26يعاقب مرتكبها باحلب�س مدة ال تتجاوز "�سنتني"
�أو بالغرامة التي ال تتجاوز "�ألفي" ريال عماين � ،أو بالعقوبتني معا .
الف�صل اخلام�س
فـي الأحكام املتعلقة بال�صحف
املـــادة ( ) 37
ت�صدر ال�صحف فـي �سلطنة عمان من خالل م�ؤ�س�سات �صحفية مرخ�ص لها من اجلهة
املخت�صة بوزارة الإعالم طبقا للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون لكل م�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة يتوىل م�س�ؤولية �إدارة ال�صحف التي ت�صدرها .
املـــادة ( ) 38
تتخذ امل�ؤ�س�سة ال�صحفية التي ترغب فـي �إ�صدار �صحيفة يومية �أو �أ�سبوعية �شكل �شركة
حمدودة امل�س�ؤولية  ،كما تتخذ امل�ؤ�س�سة ال�صحفية التي ترغب فـي �إ�صدار �صحيفة ن�صف
�شهرية �أو �شهرية �أو ف�صلية �شكل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية �أو ت�ضامن �أو تو�صية �أو تاجر
فرد  .ويخ�ضع �إن�شاء ال�شركات امل�شار �إليها ونظام عملها لأحكام قانون ال�شركات التجارية
رقم  74/4وتعديالته مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
وي�شرتط �أال يقل ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة ال�صحفية عن خم�سمائة �ألف ريال عماين �إذا كانت
ال�صحيفة يومية  ،ومائتني وخم�سني �ألف ريال عماين �إذا كانت ال�صحيفة �أ�سبوعية ،
ومائة وخم�سني �ألف ريال عماين �إذا كانت ال�صحيفة ن�صف �شهرية �أو �شهرية  ،ومائة �ألف
ريال عماين �إذا كانت ال�صحيفة ف�صلية .
املـــادة ( ) 39
يكون ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سات ال�صحفية مملوكا بالكامل ملواطنني عمانيني وال يجوز بيعها �أو
حتويلها �أو الت�صرف فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال ملواطنني عمانيني وبعد موافقة وزارة
الإعالم .
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املـــادة ( ) 40
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات  ،تتوىل جلنة املطبوعات والن�شر �إعداد منوذج
لعقد ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة ال�صحفية التي تتخذ �شكل �شركة م�ساهمة ونظامها الأ�سا�سي  ،على
�أن يحدد فـي عقد الت�أ�سي�س �أغرا�ض ال�صحيفة و�إجراءات انتخاب جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
وفقا للنظام الذي يحدده عقد الت�أ�سي�س .
املـــادة ( ) 41
يكون لكل م�ؤ�س�سة �صحفية �شخ�صيتها االعتبارية ولها مبا�شرة جميع الت�صرفات القانونية
لتحقيق �أغرا�ضها  ،وميثلها �أمام الغري رئي�س جمل�س الإدارة  ،ويجوز للم�ؤ�س�سة فـي جمال
ن�شاطها مزاولة الت�صدير واال�سترياد والقيام ب�أن�شطة ال�شركات التجارية .
املـــادة ( ) 42
يكون لكل �صحيفة رئي�س حترير م�س�ؤول ي�شرف �إ�شرافا فعليا على كل حمتوياتها  ،ويكون
م�س�ؤوال عما ين�شر جتاه ال�سلطنة وجتاه الغري .
املـــادة ( ) 43
يجب �أن يكون رئي�س التحرير حائزا على ال�صفات التالية :
�أ � -أن يكون عمانيا .
ب � -أال يقل �سنه عن "خم�سة وع�شرين" عاما .
ج � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل درا�سي منا�سب � ،أو مار�س املهنة ب�صفة منتظمة مدة
ال تقل عن "خم�س" �سنوات .
د � -أن يكون كامل الأهلية وح�سن ال�سمعة .
هـ � -أال يكون قد حكم عليه بعقوبة مت�س ال�شرف والأمانة والنزاهة ما مل يكن قد رد
�إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من ال�سلطة املخت�صة .
املـــادة ( ) 44
على كل م�ؤ�س�سة �صحفية تريد �إ�صدار �صحيفة �أن تتقدم بطلب الرتخي�ص لها بذلك
�إىل دائرة املطبوعات والن�شر فـي وزارة الإعالم موقع عليه من املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة
ال�صحفية ويعطى �إي�صاال عن هذا الطلب  ،ويحرر طلب الرتخي�ص على النموذج املعد لهذا
الغر�ض والذي ت�ضعه دائرة املطبوعات والن�شر  ،ويتبع نف�س الإجراء �إذا �أرادت امل�ؤ�س�سة
�إ�صدار �صحيفة جديدة .
املـــادة ( ) 45
حتدد الالئحة التنفيذية للقانون  ،والبيانات التي يجب �أن ي�شتمل عليها طلب الرتخي�ص
والإجراءات التي تتبع فـي حالة حدوث تغيري على هذه البيانات .
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املـــادة ( ) 46
يبل ــغ الرتخي ــ�ص ب�إ�ص ــدار ال�صحيف ــة �إىل املمث ــل القانونــي للم�ؤ�س�س ــة ال�صحفي ــة مالك ــة
ال�صحيفة  ،وذلك ب�إخطار ر�سمي خالل "ثالثة �أ�شهر" من تاريخ تقدمي الطلب .
املـــادة ( ) 47
فـي حالة �صدور قرار يرف�ض �إ�صدار ال�صحيفة  ،يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار
للجنة املطبوعات والن�شر  ،ويكون قرارها نهائيا بعد ت�صديق وزير الإعالم عليه .
املـــادة ( ) 48
�إذا مل ت�صدر ال�صحيفة خالل "�ستة �أ�شهر" من تاريخ الرتخي�ص بها �أو �إذا توقفت عن
ال�صدور مدة "�سته �أ�شهر" مت�صلة دون عذر مقبول  ،يجوز للجنة املطبوعات والن�شر �إلغاء
الرتخي�ص وللمت�ضرر التظلم من قرارها �إىل وزير الإعالم خالل  30يوما من تاريخ
�إبالغه بقرار الإلغاء .
املـــادة ( ) 49
تعترب املوافقة على �إ�صدار ال�صحيفة ترخي�صا خا�صا للم�ؤ�س�سة ال�صحفية التي �صدر لها
وال تنتقل ملكيته ب�أية �صورة من �صور نقل امللكية � ،إال مبوافقة وزارة الإعالم .
املـــادة ( ) 50
مبجرد تداول عدد من ال�صحيفة �أو ملحق لعدد  ،يجب �أن ي�سلم للجهة املخت�صة بوزارة
الإعالم " خم�س ن�سخ "  ،ويعطى �إي�صال عن هذا الإيداع  ،ف�إذا قامت ال�صحيفة ب�إ�صدار
عدة طبعات من العدد ذاته  ،وجب �إيداع نف�س عدد الن�سخ لكل طبعة على حدة .
املـــادة ( ) 51
ال يجوز عر�ض ال�صحيفة للتداول �إال �إذا كانت حتتوي على ا�سم رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
ال�صحفية وا�سم رئي�س التحرير امل�س�ؤول وا�سم املطبعة التي تطبع فيها وثمن الن�سخة
الواحدة وقيمة اال�شرتاك  ،على �أن يكون ذلك ب�شكل ظاهر على كل ن�سخة وفـي �صفحتها
الأوىل �أو الأخرية .
املـــادة ( ) 52
تكون بحكم ال�صحيفة ويطبق عليها �أحكام هذا الف�صل من القانون  ،الوكاالت ال�صحفية
الأخبارية التي تزود م�ؤ�س�سات الن�شر بالأخبار وال�صور والر�سوم و�سائر املواد ال�صحفية ،
وكذا الوكاالت التي تنقل ق�صا�صات املطبوعات ال�صحفية وتوزعها على طالبيها .
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املـــادة ( )53
ي�شرتط للرتخي�ص لدور الن�شر ووكاالت الإعالن للعمل فـي ال�سلطنة �أن تكون فـي �شكل
�شركة حمدودة امل�س�ؤولية �أو ت�ضامن �أو تو�صية �أو تاجر فرد  ،وال يجوز بيعها �أو حتويلها
�أو الت�صرف فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال بعد موافقة وزارة الإعالم  .ويخ�ضع �إن�شاء
ال�شركات امل�شار �إليها ونظام عملها لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4وتعديالته
وقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  94/102وتعديالته
فـي احلاالت التي ي�سري ب�ش�أنها وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
وي�شرتط �أال يقل ر�أ�سمال دار الن�شر �أو وكالة الإعالن عن مائة �ألف ريال عماين  .وت�سري
�أحكام الف�صلني الثاين واخلام�س من هذا القانون فيما مل تتناوله هذه املادة .
املـــادة ( ) 54
يجوز بقرار من وزير الإعالم �إعفاء ال�صحف والن�شرات التي ت�صدرها الأندية واجلمعيات
التعاونية من كل �أو بع�ض ال�شروط الواردة فـي هذا الف�صل من القانون  ،بناء على طلب
من ال�سلطات احلكومية امل�س�ؤولة عن هذه الأندية واجلمعيات .
املـــادة ( ) 55
كل من يخالف �أحكام هذا الف�صل من القانون  ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز "�سنتني"
�أو بالغرامة التي ال تتجاوز "�ألفي ريال عماين" �أو بالعقوبتني معا .
الف�صل ال�ساد�س
فـي الرد والت�صحيح
املـــادة ( ) 56
يجب على رئي�س التحرير امل�س�ؤول �أن ين�شر بناء على طلب ذوي ال�ش�أن ت�صحيح ما ورد
ذكره من الوقائع وما �سبق ن�شره من الت�صريحات فـي ال�صحيفة فـي �أول عدد يظهر
من ال�صحيفة بعد ورود الت�صحيح فـي نف�س املكان الذي ن�شر به املقال �أو اجلزء املطلوب
ت�صحيحه  ،ويكون ذلك بال مقابل  ،على �أال يتجاوز �ضعف املقال �أو اخلرب  ،ف�إذا جتاوزه
كان لل�صحيفة احلق فـي مطالبة �صاحب ال�ش�أن قبل الن�شر ب�أجر املقدار الزائد على �أ�سا�س
تعريفة الإعالنات املقررة .
املـــادة ( ) 57
يجوز االمتناع عن ن�شر الت�صحيح فـي احلاالت التالية :
�أ � -إذا و�صل الت�صحيح �إىل ال�صحيفة بعد م�ضي �أربعة ع�شر يوما وكان �صاحب حق
الرد مقيما داخل ال�سلطنة و�ستون يوما �إذا كان مقيما خارج ال�سلطنة هذا فـي
حالة ال�صحف اليومية وت�صبح املدة �شهرا للمقيم داخل ال�سلطنة و�ستني يوما
للمقيم خارجها فـي حالة ال�صحف واملجالت غري اليومية .
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ب � -إذا �سبق لل�صحيفة �أن �صححت بنف�س املعنى الوقائع �أو الت�صريحات التي ا�شتمل
عليها املقال املطلوب ت�صحيحه .
ج � -إذا كان الت�صحيح حمررا بلغة غري التي كتب بها املقال �أو اخلرب .
املـــادة ( ) 58
يجب االمتناع عن ن�شر الت�صحيح �إذا كانت فحواه خمالفة لأحكام هذا القانون �أو �أي من
مواده .
املـــادة ( ) 59
كل من يخالف �أحكام املواد ال�سابقة يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز "�سنتني" وبالغرامة
التي ال تتجاوز "�ألف" ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،وتلتزم ال�صحيفة بن�شر
الت�صحيح بال�صيغة التي قدمها ذوو ال�ش�أن .
الف�صل ال�سابع
فـي ال�صحفي
املـــادة ( ) 60
ال يجوز لأي حمرر �أو كاتب �أن يعمل فـي �أية �صحيفة ما مل يكن حا�صال على ترخي�ص
مبزاولة املهنة من دائرة املطبوعات والن�شر  ،وعلى �أ�صحاب ال�صحف ور�ؤ�ساء جمال�س
�إدارات امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ووكاالت الأنباء �أال يعينوا فـي �أعمالهم ال�صحفية ب�صفة دائمة
�أو م�ؤقتة حمررين �أو كتابا قبل ح�صولهم على هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 61
وي�شرتط للرتخي�ص لأي �صحفي عماين بالعمل فـي �أية �صحيفة  ،مايلي :
� - 1أن يكون قد �أمت "احلادية والع�شرين" من العمر .
� - 2أن يكون حا�صال على م�ؤهل درا�سي منا�سب �أو مار�س املهنة ب�صفة منتظمة مدة
ال تقل عن "�سنتني" .
� - 3أال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف والأمانة ما مل يكن قد
رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من ال�سلطات املخت�صة .
� - 4أن يكون من ذوي الأخالق وال�سرية احل�سنة .
� - 5أال يكون م�ستخدما لدى �أي دولة �أجنبية �أو �شاغال لوظيفة عامة .
املـــادة ( ) 62
بالإ�ضاف ــة �إل ــى م ــا ورد فـي امل ــادة (  ) 61ي�شتـ ــرط للرتخيـ ــ�ص لأي �صحفـ ــي غري عمانــي
مبمار�سة مهنة ال�صحافة فـي ال�سلطنة ما يلي :
� - 1أن يكون حا�صال على بطاقة �صحفية �صادرة من الدولة التي ينتمي �إليها � ،أو
تنتمي لها املطبوعة التي ميثلها .
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� - 2أن يكون حائزا على رخ�صة عمل قانونية من ال�سلطات املخت�صة .
� - 3أن يكون حا�صال على م�ؤهل درا�سي منا�سب و�سبق له ممار�سة مهنة ال�صحافة
مدة خم�س �سنوات على الأقل .
املـــادة ( ) 63
ال يجوز ملرا�سلي ال�صحف ووكاالت الأنباء الأجنبية ممار�سة عملهم فـي ال�سلطنة ما مل
يح�صلوا على ترخي�ص بذلك من دائرة املطبوعات والن�شر وعلى اجلهات املخت�صة التي�سري
لهم باحل�صول على املعلومات مبا ميكنهم من �أداء عملهم فـي �إطار احرتام ال�سيادة الوطنية
و�أخالق املهنة والقوانني والنظم ال�سائدة  ،ولي�س له�ؤالء املرا�سلني �إدخال �أو ن�شر �أخبار
خاطئة �أو مغر�ضة عن ال�سلطنة بال�صحف �أو املطبوعات الأجنبية .
املـــادة ( ) 64
ال يجوز لل�صحفي العماين العمل فـي �أية �صحيفة �أو وكالة �أو �أية و�سيلة �إعالمية غري
عمانية داخل ال�سلطنة �أو خارجها  ،ما مل يكن حا�صال على ت�صريح بذلك من دائرة
املطبوعات والن�شر .
الف�صل الثامن
فـي جلنة املطبوعات والن�شر
املـــادة ( ) 65
تتوىل �ش�ؤون ال�صحافة والن�شر فـي �سلطنة عمان جلنة ت�سمى "جلنة املطبوعات والن�شر"
تت�ألف من :
رئي�سا .
 وكيل وزارة الإعالمع�ضوا .
 مدير عام الإعالم بوزارة الإعالمع�ضوا .
 رئي�س ال�ش�ؤون الإعالمية والدرا�سات بوزارة اخلارجيةع�ضوا .
 مدير عام الثقافة بوزارة الرتاث القومي والثقافة مدير عام ال�ش�ؤون الإ�سالمية بوزارة العدل والأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ع�ضوا .ع�ضوا .
 مندوب من مكتب الق�صرويتوىل مدير دائرة املطبوعات والن�شر بوزارة الإعالم �أمانة �سر اللجنة .
املـــادة ( ) 66
تتوىل اللجنة ف�ضال عن االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون املهام التالية :
 -1كافة امل�سائل املت�صلة بال�صحفيني واخلا�صة بحماية العمل ال�صحفي وكفالة حقوق
ال�صحفييـ ـ ــن و�ضم ـ ـ ــان �أدائهـ ــم لواجباته ـ ــم وحما�سبته ــم فـي حالـ ــة خمالفته ــم
لواجباتهم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو ميثاق ال�شرف الإعالمي وتكون
للجنة �سلطة البت وفر�ض العقوبات املنا�سبة طبقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك
بعد دعوة املخالف و�سماع �أقواله وال تعترب قراراتها نافذة �إال بعد الت�صديق عليها
من وزير الإعالم .
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 -2و�ضع �أ�سلوب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات ال�صحفية املختلفة  ،وكذلك بينها وبني
امل�ؤ�س�سات املخت�صة باملجال الإعالمي حتقيقا للتكامل بني م�ؤ�س�سات الدولة
الإعالمية .
-3اتخاذ كل ما من �ش�أنه تذليل جميع العقبات التي تواجه امل�ؤ�س�سات ال�صحفية لرفع
م�ستواها الفني واملهني مبا يحقق غر�ض ت�أ�سي�سها .
املـــادة ( ) 67
تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون  ،كافة الإجراءات املتعلقة بتنظيم اجتماعات اللجنة
وت�شكيل جلانها املتخ�ص�صة و�أية �أمور تنظيمية �أخرى مبا يكفل لها �أداء مهامها .
الف�صل التا�سع
فـي �أحكام انتقالية وختامية
املـــادة ( ) 68
تعترب ال�صحف احلالية والتي ال ت�صدر عن طريق م�ؤ�س�سات �صحفية قائمة على وجه
�صحيح  ،ويجوز لأ�صحاب هذه ال�صحف �أو امل�س�ؤولني عن �إدارتها �أن يتقدموا �إىل دائرة
املطبوعات والن�شر بطلب تثبيت و�ضعيتهم على مقت�ضى �أحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 69
املطابع ودور الن�شر واملكتبات ووكاالت الأنباء ووكاالت الإعالنات املوجودة ب�شكل فعلي قبل
تاريخ هذا القانون  ،تعترب قائمة على وجه �صحيح  ،ويجوز لأ�صحابها �أن يتقدموا �إىل
دائرة املطبوعات والن�شر بطلب لتثبيت و�ضعيتهم على مقت�ضى �أحكام هذا القانون على �أن
ي�شفع الطلب بامل�ستندات والبيانات امل�ؤيدة له .
املـــادة ( ) 70
ال�صحفيون الذي يعملون فـي ال�سلطنة فـي ال�صحف ووكاالت الأنباء �أو املرا�سلون  ،عليهم
�أن يتقدموا �إىل دائرة املطبوعات والن�شر بطلب الرتخي�ص لهم فـي مزاولة املهنة وذلك
خالل "ت�سعني" يوما ت�سري اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون  ،على �أن يكون طلبهم
م�شفوعا بامل�ستندات والبيانات امل�ؤيدة له  ،ويكون قرار الدائرة نهائيا بعد ت�صديق وزير
الإعالم عليه .
املـــادة ( ) 71
يكون ملوظفي الدائرة املخت�صة بوزارة الإعالم املخولني بقرار ي�صدره وزير الإعالم ،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تنفيذ �أحكام هذا القانون و�إثبات ما يقع من خمالفات له
وللوائحه وقراراته التنفيذية .
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