
 قانون المطبوعات والنشر
5995لسنة    

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 

بذأن نقل الدمصات والربلحيات وعمى  5995( لدشة 5بعج االشبلع عمى القانػن رقع )
عمى قانػن الداري السفعػل في قصاع غدة ، و  5933( لدشة 3قانػن السصبػعات رقع )

الداري السفعػل في الزفة الغخبية وبعج  5967( لدشة 56ت والشذخ رقع )السصبػعا
 . 57/6/5995مػافقة مجمذ الدمصة بتاريخ 

 وبشاًء عمى عخض وزيخ اإلعبلم 
 

 التالي :  القانون  أصدرنا
 (5ادة )ـــم

ما لع تجل  أدناهخررة ليا يكػن لمكمسات والعبارات التالية حيثسا وردت في ىحا القانػن السعاني الس
 القخيشة عمى غيخ ذلظ :

 وزارة اإلعبلم  الػزارة:
 وزيخ اإلعبلم  الػزيخ:

 السجيخ : مجيخ عام السصبػعات والشذخ
 عمى تخخيز مغ الدمصة الفمدصيشية والحاصل الحدب : الحدب السعتخف بو قانػنًا 

 و السعشػي الذخز : الذخز الصبيعي ا
بالحخوف او الرػر او الخسػم او  األشكالذخ دونت فييا الكمسات او السصبػعة  : كل وسيمة ن

 الحفخ  أوبالزغط 
والتي ترجر عمى فتخات مشتطسة  أنػاعياالسصبػعة الرحفية والستخررة بكل السصبػعة الجورية : 

 وتذسل :
 السصبػعة الرحفية وتذسل ما يمي : –أ 



متتابعة  وأرقامػرة مدتسخة باسع معيغ السصبػعة اليػمية : السصبػعة التي ترجر يػميًا بر -5
 وتكػن معجة لمتػزيع عمى الجسيػر مجانًا او بثسغ .

او عمى  األسبػعالسصبػعة غيخ اليػمية : السصبػعة التي ترجر برػرة مشتطسة مخة في  -2
  وتكػن معجة لمتػزيع عمى الجسيػر مجانًا او بثسغ . أشػلفتخات اقرخ او 

بػعة التي تختز بسػضػع او أكثخ في مجاالت معيشة عمى وجو السصبػعة الستخررة : السص -ب
التحجيج وتكػن معجة لمتػزيع عمى السعشييغ بيا او عمى الجسيػر وذلظ حدبسا تشز عميو رخرة 

 اصجارىا .
والسقاالت والرػر  لتدويج السؤسدات الرحفية باألخبار: السصبػعة السعجة نباءاألنذخة وكالة  -ج

 او شيخ او فرل او غيخ ذلظ . أسبػعكل يػم او  والخسػمات سػاء صجرت
 . وإصجارىاتحخيخ السصبػعات الرحفية الرحافة : ميشة 

 ميشة او مػرد رزق وفقًا ألحكام ىحا القانػن. الرحفي : كل مغ اتخح مغ الرحافة
لصابعة السصبعة : أجيدة إنتاج السصبػعات بأنػاعيا السختمفة وأشكاليا وال يذسل ىحا التعخيف اآلالت ا

 والكاتبة والشاسخة وآالت الترػيخ .
الكتابة والرحف والسجبلت والسصبػعات  وأدواتع الكتب بيالسكتبة : السحل التجاري السخخز ل

 . األخخى 
 وبيعيا . وإنتاجياالسصبػعات  إعجاددار الشذخ : السؤسدة التي تتػلى 

 . دار التػزيع : السؤسدة التي تتػلى تػزيع السصبػعات او بيعيا
والتقاريخ الرحفية مغ مرادرىا  خبارواألالسكتب الرحفي : السكتب الحي يتػلى جسع السعمػمات 

 .مفة وتػزيعيا عمى وسائل اإلعبلم السختمفة بػسائل مخت
اإلعبلن والجعاية التجارية وإنتاج مػادىا ونذخىا او  السكتب الحي يتػلى  واإلعبلن:مكتب الجعاية 

 مبثيا بػساشة وسائل اإلعبل
الجراسات والبحػث وتقجيع االستذارات في  إجخاء: السؤسدة التي تتػلى دار الجراسات والبحػث

 وغيخىا .  واإلندانيةالسجاالت االجتساعية والثقافية واالقترادية 
بحػث ميجانية بيجف استصبلع اتجاىات الخأي  إجخاءالعام : السؤسدة التي تتػلى الخأي دار قياس 

 عيغ بػساشة االستبيانات او الػسائل السذخوعة لبلستصبلع .العام حػل مػضػع م
بسا في ذلظ التخجسة  أخخى لغة  إلىالتخجسة مغ لغة  أعسالدار التخجسة : السؤسدة التي تتػلى 

 الفػرية .



 
 (2ادة )ــم

عخب عغ رأيو بحخية قػاًل، فمدصيشي، ولو ان ي لعة حختان وحخية الخأي مكفػلة لكاالرحافة والصب
 . واإلعبلمترػيخًا ورسسًا في وسائل التعبيخ  ،كتابة

 
 ( 3ادة )ــم
تعميقات وتديع في نذخ الفكخ والسعمػمات وال األخبارتسارس الرحافة ميستيا بحخية في تقجيع 

العامة واحتخام  تالحفاظ عمى الحخيات والحقػق والػاجبا إشارافة والعمػم في حجود القانػن وفي والثق
 . وحخمتيا لآلخخيغحخية الحياة الخاصة 

 
 (4ادة)ــم

 تذسل حخية الرحافة ما يمي : 
واالتجاىات والسعمػمات عمى السدتػى السحمى والعخبي  واألفكارالسػاشغ عمى الػقائع  اشبلع - أ

 والجولي . واإلسبلمي
 . آرائيعالسجال لمسػاششيغ لشذخ  إفداح - ب

  غ مغ مرادرىا السختمفة ششيواإلحرائيات التي تيع السػا واألخبارالبحث عغ السعمػمات  –ج 
 ونذخىا والتعميق عمييا في حجود القانػن .وتحميميا وتجاوليا 

والسحخر والرحفي في ابقاء مرادر السعمػمات او  األنباءحق السصبػعة الرحفية ووكالة  - د
الشطخ  أثشاءقخرت السحكسة غيخ ذلظ  إذا إالالتي يتع الحرػل عمييا سخية  األخبار

 ة حساية ألمغ الجولة او لسشع الجخيسة او تحقيقًا لمعجالة .بالجعاوى الجدائي

الدياسية والسؤسدات الثقافية واالجتساعية والشقابات في التعبيخ  واألحدابحق السػاششيغ  -ىـ 
 .عغ الخأي والفكخ واالنجاز في مجاالت نذاشاتيا السختمفة مغ خبلل السصبػعات 

 
 (5) ادةــم

وفقًا  وإصجارىاالدياسية الحق في تسمظ السصبػعات الرحفية  األحدابألي شخز بسا في ذلظ 
 ألحكام ىحا القانػن .

 



 (6ادة )ــم
 تعسل الجيات الخسسية عمى تدييل ميسة الرحفي والباحث في االشبلع عمى بخامجيا

 ومذاريعيا .
 

 (7) ادةــم
ششية عمى السصبػعات ان تستشع عغ نذخ ما يتعارض مع مبادئ الحخية والسدؤولية الػ  -أ

واحتخام الحقيقة وان تعتبخ حخية الفكخ والخأي والتعبيخ واالشبلع حقًا  اإلندانوحقػق 
 لمسػاششيغ كسا ىي حق ليا .

صػر او  أيةوالسخاىقيغ  األشفال إلىال تتزسغ السصبػعات الجورية السػجية  أنيجب  -ب
 والقيع والتقاليج الفمدصيشية. أخبار تخل باألخبلققرز او 

 
 (8ادة)ــم

بسا في ذلظ ما  وآدابياى الرحفي وعمى كل مغ يعسل بالرحافة التقيج التام بأخبلق السيشة عم
 يمي:

 اتيع الجستػرية وعجم السداس بحخية حياتيع الخاصة .األفخاد وحخياحتخام حقػق  -أ 
 ية ومتكاممة ومتػازنة .عتقجيع السادة الرحفية برػرة مػضػ  -ب 

 ق عمى األخبار واألحجاث .تػخي الجقة والشداىة والسػضػعية في التعمي -ج 

 إلىاالمتشاع عغ نذخ كل ما مغ شأنو ان يحكي العشف والتعرب والبغزاء او يجعػ  -د 
 العشرخية والصائفية .

  م استغبلل السادة الرحفية لمتخويج لسشتػج تجاري او االنتقاص مغ قيستو. جع -ه

 
 (9ادة )ــم

، ويحطخ مذخوعة معمشة ومحجدة ا عمى مرادرتعتسج في مػاردى أنعمى السصبػعة الجورية  - أ
 . أجشبيةدولة  أيةعمييا تمقي أي دعع مادي او تػجييات مغ 

 إلىتتقجم بصمب  أنأية مصبػعة دورية تخيج تمقي الجعع مغ جيات خارجية غيخ حكػمية  - ب
 ػافقة عمى ىحا الجعع قبل الحرػل عميو .سوزارة اإلعبلم وان تتمقى ال

 



 (51) ادةــم
 إال أجشبيةجية  أيةيختبط بعبلقة عسل مع  أنمى كل مغ يعسل بالرحافة يحطخ عمى الرحفي وع

 الرادر بسػجب ىحا القانػن . األجشبيةكان ذلظ بسػجب نطام مخاسمي وسائل اإلعبلم  إذا
 

 (55ادة )ــم
 -رئيذ تحخيخ مدؤول يذتخط فيو ما يمي : صحفيةيكػن لكل مصبػعة  أنيجب  -5

 . صحفيايكػن  أن -أ 
كانت  وإذابػعة الجورية التي سيعسل رئيذ تحخر مدؤواًل ليا قخاءة وكتابة يتقغ لغة السص أن -ب 

لمسصبػعة  األساسيةيتقغ عمى ذلظ الػجو المغة  أنيجب عميو ترجر بأكثخ مغ لغة واحجة ف
 . األخخى وان يمع السامًا كافيًا بالمغات 

 ال يكػن مدؤواًل ألكثخ مغ مصبػعة دورية واحجة . أن -ج 

في السصبػعة الرحفية التي يعسل رئيذ تحخيخ ليا او في  أخخى يفة وض أيةان ال يسارس  -د 
 غيخىا .

 . األمانةبالذخف او  ةكػم عميو بجشاية او جشحة مخمحغيخ م-ىـ

 اقتزت الزخورة غيخ ذلظ . إذا إالفعمية في فمدصيغ  إقامةمقيسًا  -ه 

 الستستعيغ بالحرانة القزائية وفقًا لمقانػن . األشخاصال يكػن مغ  أن -و 

بشػد الفقخة الدابقة عمى رئيذ  أحكامد في البشػد )ب( و)ىـ( و)و( ال تشصبق ا عجا ما ور فيس -2
 تحخيخ السصبػعة التي يرجرىا حدب .

 
 (52) ادةــم

يكػن رئيذ التحخيخ مدؤواًل عسا يشذخ في السصبػعة التي يخأس تحخيخىا كسا يعتبخ مالظ 
 ورد فيو .الحي يشر فييا مدؤوليغ عسا  بػعة وكاتب السقالالسص

 
 (53) ادةــم

 يكػن لمسصبػعة الستخررة رئيذ تحخيخ مدؤواًل عسا يشذخ فييا ويذتخط فيو ما يمي :  أنيجب  - أ
 يكػن فمدصيشيًا  أن -5
 .سغ ال يحسمػن الجشدية الفمدصيشيةيكػن مسغ خجمػا في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ل أن -2



 . نةاألمامخمة بالذخف او غيخ محكػم عميو بجشاية او جشحة  -3

يكػن حاصبًل عمى مؤىل عمسي ذي عبلقة بالسػضػع الحي تخررت بو السصبػعة  أن -4
او تكػن لو خبخات في ذلظ السػضػع تؤىمو لمعسل في السصبػعة باستثشاء السصبػعة التي 

 يرجرىا حدب .

 
لغيخ الرحفي الحق في ان يكػن رئيذ تحخيخ مدؤواًل لسصبػعة متخررة تجخل مػاضيعيا في  - ب

 اصو .مجال اختر
 

 (54ادة )ــم
يكػن لكل مغ دار الشذخ ودار الجراسات والبحػث ودار قياس الخأي العام والسكتب  أنيجب 

والسصبعة ودار التػزيع والسكتبة مجيخ مدؤول  واإلعبلنالرحفي ودار التخجسة ومكتب الجعاية 
 يذتخط فيو ما يمي :

 يكػن فمدصيشيشًا . أن -أ 
 خيخ الفمدصيشية لسغ ال يحسمػن الجشدية الفمدصيشية .يكػن مسغ خجمػا في مشطسة التح أن -ب 

 . األمانةغيخ محكػم عميو بجشاية او جشحة مخمة بالذخف او  -ج 

يكػن حاصبًل عمى شيادة الثانػية العامة ولجيو خبخة مشاسبة في السجال الحي يعسل فيو  أن -د 
لجار الشذخ او  كان سيعيغ مجيخًا مدؤوالً  إذااكتدبيا بعج حرػلو عمى ذلظ السؤىل العمسي 

 والجعاية . لئلعبلندار التخجسة او مكتب  أومكتبة  أولسصبعة  أوالتػزيع 

ولجيو خبخة مشاسبة في السجال  األقلعمى  األولىيكػن حاصبًل عمى الذيادة الجامعية  أن-ىـ
كان سيعيغ مجيخًا مدؤواًل  إذاالعمسي فيو اكتدبيا بعج حرػلو عمى ذلظ السؤىل  سلالحي سيع

 اسات والبحػث او لقياس الخأي العام او السكتب الرحفي .لمجر 

 
 (55ادة )ــم

مغ مؤسدة واحجة مغ السؤسدات  ألكثخيكػن مجيخًا مدؤواًل  أنز لمذخز الػاحج يجػ ال 
 ( مغ ىحا القانػن .54السشرػص عمييا في السادة )

 
 



 (56ادة )ــم
 يذتخط في مالظ السصبػعة الجورية ما يمي : 

 يشي الجشدية ومقيسًا في فمدصيغ .يكػن فمدص أن -أ 
 عمى الفمدصيشي غيخ السقيع الحرػل عمى مػافقة وزارة الجاخمية . -ب 

 . األمانة أوجشحة مخمة بالذخف  أوغيخ محكػم عميو بجشاية  -ج 

 
 (57ادة )ــم

 -التالية:ة صحفية لمجيات تسشح الخخرة إلصجار مصبػع -أ
 فيو.لذخوط السشرػص عمييا الرحفي السعخف في ىحا القانػن وتػافخت فيو ا-5
 الرحفية.السصبػعات  إصجاروسجمت لغايات  أسدتالذخكة الرحفية التي  -2
 الدياسي.الحدب  -3

 -الشذخات لمجيات التالية : إلصجاريب السجيخ مشح الخخز لمػزيخ بشاًء عمى تشد -ب
 فمدصيشية . أنباءلػكالة  -5

يكػن رئيذ تحخيخ الشذخة السدؤول  أنعمى  شخيصة السعاممة بالسثل أجشبية أنباءلػكالة  -2
 صحفيًا فمدصيشيًا .

 (58ادة )ــم
 -شمب الحرػل عمى رخرة مصبػعة صحفية ما يمي :يتزسغ  أنيجب 

 وعشػانو. إقامتواسع شالب الخخرة ومحل  -أ 

 وشبعيا. إصجارىااسع السصبػعة ومكان  -ب 

 الخ . فرمية .... أونرف شيخية  أسبػعيةمػاعيج صجورىا وىل ىي يػمية  -ج 

 اقترادية....الخ . أوأدبية  أوتخرريا وما إذا كانت سياسية  -د 

 المغة او المغات التي سترجر بيا . -ه 

 وعشػانو وشيادتو العمسية وخبخاتو العسمية . إقامتواسع رئيذ التحخيخ السدؤول وعسخه ومحل  -و 

 رأس مال السصبػعة الرحفية السرخح بو . -ز 

 األقلوالشفقات لمعامميغ لسجة نرف عام عمى  جػراألالتػقيع عمى سشج تعيج بشكي بسا يكفل  -ح 
 والفشية . واألدبيةوالفشية التي ترجرىا االتحادات والخوابط الثقافية  األدبيةباستثشاء الجوريات 

 



 (59ادة )ــم
السجيخ عمى الشسػذج السعج ليحه  إلىمصبػعة متخررة  إصجاريقجم شمب الحرػل عمى رخرة 

غ يػمًا مغ يرجر قخاره خبلل مجة ال تديج عغ ثبلثي أنعمى تشديب السجيخ، الغاية، وعمى الػزيخ بشاء 
 ػن قخار الخفس معمبًل وخاضعًا لمصعغ لجى محكسة العجل العميا .تاريخ تقجيع الصمب ويك

 
 (21ادة )ــم

دار  أودار لمتػزيع  أودار لمشذخ  أويقجم شمب الحرػل عمى رخرة إنذاء مصبعة  -أ 
مكتب  أودار لمتخجسة  أوالسكتب الرحفي  أور لقياس الخأي العام دا أولمجراسات والبحػث 

السجيخ عمى الشسػذج السعج ليحه الغاية وعمى الػزيخ بشاًء عمى تشديب  إلى واإلعبلنلمجعاية 
يرجر قخاره خبلل مجة ال تديج عغ ثبلثيغ يػمًا مغ تاريخ تقجيع الصمب ويكػن قخار  أنالسجيخ 

 عغ لجى محكسة العجل العميا .الخفس معمبًل وخاضعًا لمص
الخاصة بتقجيع الصمب لمحرػل عمى الخخرة السشرػص عمييا  واإلجخاءاتتحجد البيانات   -ب 

التغييخ او التعجيل عمى مزسػن الخخرة  إدخال)أ( مغ ىحه السادة بسا في ذلظ  في الفقخة
 التشازل عشيا بسػجب نطام يرجر بسقتزى ىحا القانػن . وإجخاءات

ىحا القانػن،  أحكامسة عمى وجو صحيح حتى ولػ كانت وضعيتيا ال تشصبق عمى تعتبخ قائ  -ج 
السصابع ودور الشذخ والسكتبات والسصبػعات السعسػل بيا قبل تاريخ نذخ ىحا القانػن في 

 يػمًا مغ بجء 66اإلعبلم خبلل مجة وزارة  إلى أصحابيايتقجم  أنجة الخسسية شخط يالجخ 
 لو .ن بصمب تثبيت وضعيتيع مذفػعًا بالسدتشجات والبيانات السؤيجة العسل بيحا القانػ 

 
 (25ادة )ــم

جل عغ خسدة أن ال يقل رأسساليا السديذتخط في مشح الخخرة لمسصبػعة الرحفية اليػمية  -أ 
 ديشار. ألفوعذخيغ 

ال يقل رأسساليا السدجل عغ  أنيذتخط في مشح الخخرة لمسصبػعة الرحفية غيخ اليػمية  -ب 
 مشو.ديشار  آالفعذخة 

إصجارىا مغ تدتثشى السصبػعة الرحفية اليػمية وغيخ اليػمية التي يخغب أي حدب سياسي  -ج 
 السادة.لخأس السال السشرػص عميو في كل مغ الفقختيغ )أ( و)ب( مغ ىحه  الحج األدنى

 



 (22) ادةــم
سع رئيذ يشذخ في مكان بارز فييا وبذكل واضح اسسو وا أنعمى مالظ السصبػعة الرحفية 

تحخيخىا السدؤول ومكان وتاريخ صجورىا وبجل االشتخاك فييا واسع السصبعة التي تصبع فييا وان 
التخخيز وذلظ خبلل ثبلثيغ يػمًا مغ تاريخ  مزسػن عمى  يصخألمسجيخ بأي تغييخ  إشعارايقجم 

 التعجيل . أووقػع التغييخ 
 

 (23ادة )ــم
السصبػعة  إصجارالدياسية تعتبخ رخرة  األحداب باستثشاء السصبػعات الرحفية التي ترجرىا

 -التالية:أي حال مغ الحاالت  ممغاة حكسًا في
 الخخرة.مغ تاريخ مشح  أشيخترجر السصبػعة الرحفية خبلل ستة  لع إذا - أ

  .عغ الرجور دون عحر مذخوع يقبل بو الػزيخ أدناهتػقفت السصبػعة الرحفية السبيشة  إذا - ب

 مترمة. أشيخبلثة السصبػعة اليػمية لسجة ث -5
 متتاليًا.عذخ عجدًا  الثشي األسبػعيةالسصبػعة  -2

 متتالية. أعجاد أربعة األسبػعمغ  أشػلالسصبػعة التي ترجر برػرة مشتطسة في مجة  -3

 
 (24ادة )ــم

مصبػعة صحفية لسالظ  إلصجارمع مخاعاة الذخوط السشرػص عمييا في ىحا القانػن يسشح التخخيز 
تخاعى في ذلظ  أنبأي جدء عمى  أوق لو التشازل عشيا لمغيخ بكامميا السصبػعة الرحفية ويح

 -الذخوط التالية :
في ذلظ التشازل قبل ثبلثيغ يػمًا مغ التاريخ السحجد  بخغبتو إشعارا خيبمغ الستشازل السجي أن -أ 

 لػقػعو .
ظ لو بتسمفي الستشازل لو الذخوط السشرػص عمييا في ىحا القانػن التي تدسح  ختتػاف أن -ب 

 مشيا . تسمظ أي جدء أوالسصبػعة 

يػمًا مغ التاريخ السحجد لػقػع التشازل يبيغ  36السجيخ قبل  إلى   يقجم الستشازل لو شمباً  أن -ج 
 فيو رغبتو في ذلظ .

التي يحجدىا الػزيخ بتعميسات يرجرىا ليحه الغاية  لئلجخاءاتيتع التشازل لجى الػزارة وفقًا  أن -د 
. 



 
 (25ادة )ــم

مقااًل يتزسغ معمػمات غيخ صحيحة فيحق  أولسصبػعة الرحفية خبخًا غيخ صحيح نذخت ا إذا
السصالبة بترحيحو،  أوالسقال  أوالسقال الخد عمى الخبخ  أولمذخز الحي يتعمق بو الخبخ 

الترحيح مجانًا في العجد الحي يمي تاريخ ورود الخد  أووعمى رئيذ التحخيخ السدؤول نذخ الخد 
 السقال في السصبػعة الرحفية . أونفديا التي نذخ فييا وبيا الخبخ  في السكان والحخوف

 (26ادة )ــم
مقااًل يتزسغ معمػمات غيخ صحيحة تتعمق  أونذخت السصبػعة الرحفية خبخًا غيخ صحيح  إذا

الخد او الترحيح الخصي الحي يشذخ مجانًا  أنبالسرمحة العامة، فعمى رئيذ التحخيخ السدؤول 
السعشية وفي العجد الحي يمي تاريخ ورود الخد او الترحيح وفي السكان والحخوف يخده مغ الجية 

 السقال في السصبػعة الرحفية . أونفديا التي ضيخ فييا وبيا الخبخ 
 

 (27ادة )ــم
مصبػعة صحفية ترجر خارج  أية( مغ ىحا القانػن عمى 26( و)25السادتيغ ) أحكامتصبق 

 فمدصيغ وتػزع داخميا .
 (28ادة )ــم

الترحيح الحي يخده  أويخفس نذخ الخد  أنلخئيذ التحخيخ السدؤول لمسصبػعة الرحفية 
 -( مغ ىحا القانػن في أي مغ الحاالت التالية :26( و )25السادتيغ ) أحكامبسقتزى 

 إليياالترحيح  أوالسقال وقبل ورود الخد  أوكانت السصبػعة الرحفية قج صححت الخبخ  إذا -أ 
 ية .برػرة دقيقة وكاف

مكتػبًا بمغة غيخ المغة التي حخر بيا  أومدتعار  الترحيح مػقعًا بإمزاء أوان الخد ك إذا -ب 
 السقال السخدود عميو . أوالخبخ 

  او مشافيًا لآلداب العامة. الشطام العام أوالترحيح مخالفا لمقانػن  أوكان مزسػن الخد  إذا -ج 

كان  إذا إالو يالسقال السخدود عم وأعمى نذخ الخبخ  األقلورد الخد بعج شيخيغ عمى  إذا -د 
 . ىشاك عحر مقشع

 
 (29ادة )ــم



الخد او  خامتشعت الجية السدؤولة عغ أي مصبػعة ترجر خارج فمدصيغ وتػزع فييا عغ نذ إذا
جيخ أن يتخح مغ ىحا القانػن فممػزيخ بشاء عمى تشديب الس 27السادة  ألحكامالترحيح وفقًا 

 شاسبًا .اإلجخاء الحي يخاه م
 

 (31ادة )ــم
 .بعة التي شبعت فييا وتاريخ شبعيايجون في كل مصبػعة اسع مؤلفيا والسص

 
 (35ادة )ــم

صجرت ثع تػقفت عغ الرجور اسسًا لسصبػعة  أنال يجػز استعسال اسع مصبػعة صحفية سبق 
العبلقة  أصحابتشازل  إذا إالعمى تػقفيا  األقلبعج مخور خسذ سشػات عمى  إالصحفية ججيجة 

 .االسع قبل انقزاء تمظ السجة ورثتيع عغ ذلظ أو
 

 (32) ادةــم
قجم لو  إذا إالمدتعار  سعبإال يجػز لخئيذ التحخيخ السدؤول ان يشذخ أي مقال ألي شخز 

 كاتبو اسسو الحقيقي .
 

 ( 33ادة )ــم
 -مجيخىا السدؤول التقيج يسا يمي : أوعمى مالظ السصبعة 

وعجد  أصحابيا وأسساءدل عشاويغ السؤلفات التي يصبعيا االحتفاظ بدجل يجون فيو بالتدم - أ
  .الشدخ السصبػعة مغ كل مشيا

تصبع في ندخ مغ كل مصبػعة غيخ دورية  أربعخ يػدع لجى دائخة السصبػعات والشذ أن - ب
 .مصبعتو وذلظ قبل تػزيعيا

 
 ( 34ادة )ــم

ة اإلعبلم بأسبػعيغ كحج أية مصبػعة دورية مغ الخارج إشعار وزار يدتػرد  أنعمى كل مغ يخيج  
 أدنى .

 



 (35ادة )ـــم
كل مغ يخيج أن يدتػرد مصبػعات دورية مغ مجبلت وصحف وما شابييا  أوعمى دار التػزيع 

 الحرػل عمى تخخيز مغ وزارة اإلعبلم بحلظ ولسخة واحجة .
 

 (36دة )ــام
غيخىا مغ رسػمات و  أوصػرًا  أومجبلت  أوكتبًا  أويبيع صحفًا  أن أرادعمى كل مغ 

 يدتحرل عمى رخرة مغ وزارة اإلعبلم . أنالسصبػعات 
ويخفق بيحا  إقامتوتعصى بشاًء عمى بيان يقجمو ليا ويتزسغ اسسو وكشيتو وميشتو وعسخه ومحل 

 شخريتيغ.البيان صػر عغ اليػية وصػرتيغ 
 

 (37ادة )ــم
 -تشذخ ما يمي: أنيحطخ عمى السصبػعة  - أ

 أو أماكشيا أوعتادىا  أو أسمحتيا أوالعام  األمغػات أي معمػمات سخية عغ الذخشة وق -5
 تجريباتيا . أوتحخكاتيا 

 السقاالت والسػاد التي تذتسل عمى تحقيخ الجيانات والسحاىب السكفػلة حخيتيا قانػنًا  -2

 أوالػحجة الػششية او التحخيس عمى ارتكاب الجخائع  إلى اإلساءةالسقاالت التي مغ شأنيا   -3
 السجتسع . أفخادالصائفية بيغ  وإثارةالكخاىية والذقاق والتشافخ  وبحر األحقادزرع 

 وقائع الجمدات الدخية لمسجمذ الػششي ومجمذ وزراء الدمصة . -4

 .ة الثقة بالعسمة الػششيةعالتي يقرج مشيا زعد األخبار  أوالسقاالت  -5

 أوية تيع الذخرحخيا أو األفخادلكخامة  اإلساءةالتي مغ شأنيا  األخبار أوالسقاالت  -6
 .اإلضخار بدسعتيع

 .العامة واآلداب لؤلخبلقوالتقاريخ والخسائل والسقاالت والرػر السشافية  األخبار -7

 أجيد إذا إالوالسدتحزخات الصبية والدجائخ وما في حكسيا  األدويةالتي تخوج  اإلعبلنات -8
 .نذخىا مدبقًا مغ قبل وزارة الرحة

 .ىحا القانػن  أحكامما حطخ نذخه بسقتزى تزسشت  إذاالسصبػعات مغ الخارج  إدخاليسشع  - ب
 

 (38ادة )ــم



ىحا القانػن الستعمقة بالسصبػعات السحطػر استيخادىا عمى ما تدتػرد مشيا  أحكامال تدخي 
تؤخح مػافقة الػزيخ السدبقة عمى  أنالسؤسدات الحكػمية والجامعات ومخاكد البحث العمسي عمى 

 استيخادىا .
 

 (39ادة )ــم
أي قزية معخوضة عمييا قبل صجور الحكع القصعي فييا وفي  اضخ السحاكع فييحطخ نذخ مح

 السحكسة نذخىا . أجازت إذا إالعامًا  56كل قزية تتعمق بسػاشغ يقل عسخه عغ 
 

 (41ادة )ــم

جية مقابل اجخ فيتختب عمى  أوتعػد ألي فخد  أخبارا أونذخت أي مصبػعة تحقيقات  إذا
 . إعبلنيةمادة  أنيا إلىة واضحة وصخيحة فييا برػر  اإلشارةالسصبػعة 

 
 (45ادة )ــم

 أويصبع أي مصبػعة كان قج مشع شبعيا  أنيحطخ عمى مالظ السصبػعة وعمى مجيخىا السدؤول 
او حطخ  بإصجارىاشبع أي مصبػعة غيخ مخخز  أوبيعيا  أوتجاوليا  أوتػزيعيا  أونذخىا 
 نذخىا .

 
 
 

 (42ادة )ــم
بالشطخ في جسيع السخالفات التي تختكب خبلفًا ألحكام ىحا القانػن تقػم السحكسة السخترة  -أ 

ا في السشرػص عميي واإلجخاءاتويتػلى الشائب العام التحقيق فييا وذلظ وفقًا لمربلحيات 
 يا .القػانيغ الجدائية السعسػل ب

 تقام دعػى الحق العام في جخائع السصبػعات الجورية السشرػص عمييا في ىحا القانػن عمى -ب 
، ويكػن مالظ أصمييغرئيذ التحخيخ السدؤول لمسصبػعة وعمى كاتب السقال كفاعميغ 

ظ خرية الشاجسة عغ تمالسصبػعة الرحفية مدؤواًل بالتزامغ معيسا عغ الحقػق الذ



ثبت اشتخاكو او  إذا إالالجخائع، وفي نفقات السحاكسة وال يتختب عميو أي مدؤولية جدائية 
 .تجخمو الفعمي في الجخيسة 

تقام دعػى الحق العام في جخائع السصبػعات غيخ الجورية السشرػص عمييا في ىحا القانػن  -ج 
لع يكغ مؤلف السصبػعة او الشاشخ  وإذاوعمى ناشخىا كذخيظ لو  أصميعمى مؤلفيا كفاعل 

 معخوفًا فيبلحق مالظ السصبػعة .

امغ عغ الحقػق مدؤوليغ بالتزودور الشذخ والتػزيع  أصحاب السصابع والسكتباتيعتبخ  -د 
الذخرية ونفقات السحاكسة التي يحكع بيا عمى مدتخجمييع في قزايا السصبػعات التي 

 ىحا القانػن. أحكامتشصبق عمييا 

 
 (43ادة )ــم

تأمخ السحكػم عميو بشذخ الحكع السكتدب الجرجة القصعية  أنالحكع  أصجرتلمسحكسة التي  - أ
مغ السصبػعة الجورية سيرجر بعج تبميغ عجد  أولبكاممو مجانًا او نذخ خبلصة عشو في 

 وباألحخفالحكع وفي ذات السكان مغ السصبػعة الحي نذخ فيو السقال مػضػع الذكػى 
تقزي بشذخ الحكع او خبلصة عشو في صحيفتيغ  أنرأت ضخوريًا  إذاذاتيا ولمسحكسة 

 عمى نفقة السحكػم عميو . أخخييغ
ىحه السادة فيعاقب بالدجغ لسجة ال تقل عغ  الفقخة)أ( مغ أحكامخالف السحكػم عميو  إذا - ب

وخسدسائة  ألف( 5566( خسدسائة ديشار وال تديج عغ )566شيخ او بغخامة ال تقل عغ )
 ديشار او بالعقػبتيغ معًا ونذخ الحكع الحي امتشع عغ نذخه عمى نفقتو .

 
 (44) ادةـم

( مغ ىحا 26( و)25لسادتيغ )أي مغ ا أحكامخالف رئيذ التحخيخ السدؤول لمسصبػعة الرحفية  إذا
وال تديج ( خسدسائة ديشار 566القانػن فيعاقب بالدجغ لسجة ال تقل عغ شيخ او بغخامة ال تقل عغ )

 وخسدسائة ديشار او بالعقػبتيغ معًا وذلظ بشاًء عمى شكػى الستزخر . ألف( 5566عغ )
 

 (45) ادةـم



 أشيخ أربعالحبذ لسجة ال تقل عغ ( مغ ىحا القانػن يعاقب ب9السادة)  أحكامكل مغ خالف  - أ
وال تديج عمى  ديشار آالف أربعة( 4666او بغخامة ال تقل عغ ) أشيخوال تديج عمى ستة 

 ديشار . آالف( ستة 6666)
 تحكع السحكسة باستخداد أي مبمغ دفع لمسحكػم عمييع او لغيخىع وذلظ لرالح الخديشة . - ب

 
 (46ادة )ــم

( خسدسائة 566ىحا القانػن يعاقب مختكبيا بغخامة ال تقل عغ ) ( مغ45السادة ) ألحكامكل مخالف 
اعتباريًا فيعاقب بغخامة كان صاحب السصبعة شخرًا  إذا أماديشار  لفيأ( 2666ديشار وال تديج عمى )

او الحبذ شيخيغ او ديشار،  آالفخسدة ( 5666)يج عغ ديشار وال تد  ألفي (2666ال تقل عغ )
 ًا.بكمتا ىاتيغ العقػبتيغ مع

 
 (47مــادة )

مشرػص عمييا  أخخى عقػبة  أية إلى باإلضافةمغ ىحا القانػن  37السادة  أحكامكل مغ يخالف 
ضبط ومرادرة جسيع ندخ السصبػعة الرادرة في ذلظ اليػم،  إداري يجػز لمدمصة السخترة بقخار 

 . أشيخثة ولمسحكسة ان تأمخ بتعصيل صجور السصبػعة تعصيبًل مؤقتًا ولسجة ال تديج عغ ثبل
 

 (48ادة )ــم
ىحا القانػن ولع يخد نز عمى عقػبة عمييا فيعاقب مختكبيا بغخامة ال تديج  ألحكام أخخى كل مخالفة 

 ديشار او الحبذ شيخ او بكمتا العقػبتيغ معًا. ألف( 5666عمى )
 

 (49ادة )ــم
 لقانػن .ىحا ا أحكاموالقخارات البلزمة لتشفيح  األنطسة إصجاريجػز لػزيخ اإلعبلم 

 
 (51ادة )ــم

، الداري السفعػل في قصاع غدة وقانػن السصبػعات 5933( لدشة 3يمغى قانػن السصبػعات رقع )
 حكع يخالف ىحا القانػن . وأيالداري السفعػل في الزفة الغخبية  5967( لدشة 56والشذخ رقع )

 



 (55ادة )ــم
انػن. ويعسل بو بعج ثبلثيغ يػمًا مغ تشفيح ىحا الق روسيع الجيات السخترة، كل فيسا يخعمى ج

 تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية .
 م .25/6/5995صجر بسجيشة غدة بتاريخ 

                                         
 

 اتــر عرفــياس                                        
 ية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذ                                      

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                       
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


