
مر�سوم بقانون رقم )47( ل�سنة  2002  

ب�ساأن تنظيم ال�سحافة والطباعة والن�سر

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطالع على الد�ستور, 

وعلى قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية ل�سنة 1966 وتعديالته,

وعلى قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 وتعديالته, 

وعلى املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1979 يف �ساأن املطبوعات والن�سر, 

وعلى املر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1993 ب�ساأن حماية حقوق املوؤلف,

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 2001,

وبناًء على عر�ض وزير الإعالم,

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء على ذلك, 

ر�سمنا بالقانون الآتي: 

الباب الأول

املبادئ العامة والتعاريف

مـادة )1(

لكل اإن�سان حق التعبري عن راأيه ون�سره بالقول اأو الكتابة اأو غريهما وفقاً لل�سروط 

والأو�ساع املبينة يف هذا القانون, وذلك كله دون امل�سا�ض باأ�س�ض العقيدة الإ�سالمية 

ووحدة ال�سعب, ومبا ل يثري الفرقة اأو الطائفية.

مادة )2(

مع مراعاة حكم املادة ال�سابقة, تكون حرية ال�سحافة والطباعة والن�سر مكفولة وفقاً 

لل�سروط والأو�ساع املبينة يف هذا القانون. 

مادة )3(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون, يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة 

قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الإعالم. 

الوزير: وزير الإعالم.

الإدارة: اإدارة املطبوعات والن�سر يف وزارة الإعالم.

اأو وعاء املنتجات  اأو ال�سور  اأو املوؤلفات املغناة  اأو الر�سوم  املطبوعات: الكتابات 

ال�سمعية اأو ال�سمعية الب�سرية اأو غريها من و�سائل التعبري مما هو مطبوع اأو مر�سوم اأو 

م�سور اأو م�سجل باأية طريقة من الطرق مبا فيها الطرق الإلكرتونية اأو الرقمية, اأو مما 

هو قابل للثبوت على دعامة, اأو حمفوظ يف اأوعية حافظة ممغنطة, اأو اإلكرتونية, اأو اأية 

و�سيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول. 

التداول: بيع املطبوعات اأو عر�سها للبيع, اأو توزيعها باملجان اأو تعليقها على اجلدران 

اأية تقنية  اأو  اأو الت�سويق,  اأو الإعالن  اأو عر�سها على واجهات املحال بغر�ض البيع 

اأخرى جتعلها باأي وجه من الوجوه يف متناول اجلمهور. 

نقل  اأو  لطبع  امل�ستعملة  والربامج  والأجهزة  الآلت  جمموعة  اأو  الآلة  املطبعة: 

الكلمات اأو الر�سوم اأو ال�سور اأو الأفالم اأو ت�سجيلها على اأ�سرطة اأو على غريها من 

الو�سائط وذلك بق�سد ن�سرها اأو تداولها, ول ي�سمل هذا التعريف الآلت اأو الأجهزة 

التي ت�ستخدم يف طباعة اأو كتابة اأو ن�سخ اأو ت�سوير مواد غري معدة للتداول. 

الطابع: �ساحب املطبعة اأو مديرها, �سواء كان مالكاً للمطبعة اأو منتفعاً بها اأو نائباً 

عن مالكها اأو املنتفع بها �سخ�ساًً طبيعياً  كان اأو اعتبارياً.

املكتبة: املوؤ�س�سة التي حترتف جتارة املطبوعات مبختلف �سورها.

ال�سحافة: مهنة حترير املطبوعات ال�سحفية واإ�سدارها.
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وال�سور  بالأخبار  وغريها  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  تزود  التي  اجلهة  الأنباء:  وكالة 

والر�سومات, �سواء �سدرت كل يوم اأو اأ�سبوع اأو �سهر اأو غري ذلك. 

مكتب الدعاية والإعالن: املكتب الذي يتوىل اأعمال الإعالن والدعاية, واإنتاج 

موادها ون�سرها اأو بثها باأية و�سيلة. 

الباب الثاين

الطباعة والن�سر

الف�سل الأول

تنظيم املطابع 

مادة )4(

يجب على كل من يرغب يف اإن�ساء مطبعة, وقبل مزاولة اأي عمل فيها, اأن يح�سل 

على ترخي�ض بذلك من الوزارة.

املعد  النموذج  على  الإدارة  اإىل  اإليه  امل�سار  الرتخي�ض  على  احل�سول  طلب  ويقدم 

لذلك مت�سمناً البيانات التي حتددها وعلى الأخ�ض:

اأ - اإ�سم طالب الرتخي�ض وجن�سيته وحمل اإقامته ورقم بطاقته ال�سكانية. 

ب - اإ�سم املدير امل�سئول وجن�سيته وحمل اإقامته ورقم بطاقته ال�سكانية.

التجاري ونوع الآلت والأجهزة  ال�سجل  القيد يف  املطبعة ومقرها ورقم  اإ�سم  ج - 

امل�ستعملة فيها. 

وعلى الطابع اإخطار الإدارة باأي تغيري يطراأ على البيانات التي ا�ستمل عليها طلب 

الرتخي�ض وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ حدوث التغيري.

ويجب البت يف طلب الرتخي�ض خالل �ستني يوماً من تاريخ تقدميه, ويعترب انق�ساء 

املدة دون البت يف الطلب رف�ساً �سمنياً. 

ويف حالة رف�ض طلب الرتخي�ض اأو اعتباره مرفو�ساً يجوز لطالب الرتخي�ض الطعن يف 

قرار الرف�ض اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطاره بالقرار 

اأو من تاريخ اإعتبار طلبه مرفو�ساً. 

ال�سحيفة: كل جريدة اأو جملة اأو اأي مطبوع اآخر ي�سدر با�سم واحد وب�سفة دورية 

يف مواعيد منتظمة اأو غري منتظمة مبا يف ذلك ال�سحف الإلكرتونية التي ت�سدر اأو 

تبث بالو�سائل الإلكرتونية. 

ن�سره  اأو  ي�سكل م�سمونه  مطبوع  ذو �سفة خا�سة:  كل مطبوع �سخ�سي ل 

جرمية يعاقب عليها القانون.

مطبوع ذو �سفة جتارية: كل مطبوع يتعلق باأعمال التجارة.

دورية  اأو  يومية  �سحيفة  يف  منتظمة  ب�سفة  ال�سحافة  مهنة  مار�ض  من  ال�سحفي: 

اأو  العربية  ال�سحف  اأو  الأنباء  مرا�ساًل لإحدى وكالت  اأو عمل  وكالة �سحفية  اأو 

الأجنبية اأو لأية و�سيلة اإعالمية اأخرى متى كان عمله الكتابة فيها اأو مدها بالأخبار 

والتحقيقات و�سائر املواد ال�سحفية كال�سور والر�سوم اأياً كان نوعها. 

رئي�س التحرير: امل�سئول وامل�سرف اإ�سرافُا فعلياً على ال�سحيفة مبحتوياتها. 

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة يف ال�سحيفة ب�سورة منتظمة اأو غري منتظمة.

النا�سر: ال�سخ�ض الطبيعي اأو الإعتباري الذي يتوىل ن�سر اأي مطبوع.

دار الن�سر: املوؤ�س�سة التي تتوىل اإعداد املطبوعات وانتاجها وبيعها.

دار التوزيع: املوؤ�س�سة التي تتوىل توزيع املطبوعات اأو بيعها.

دار الرتجمة: املوؤ�س�سة التي تتوىل اأعمال الرتجمة من لغة اإىل لغة اأخرى, مبا يف 

ذلك الرتجمة الفورية.

والتقارير  والأخبار  املعلومات  جمع  يتوىل  الذي  املكتب  ال�سحفي:  املكتب 

ال�سحفية من م�سادرها املختلفة بو�سائل خمتلفة, وتوزيعها على و�سائل الإعالم. 

ا�ستطالع  بهدف  البحوث  اإجراء  تتوىل  التي  املوؤ�س�سة  العام:  الراأي  قيا�س  دار 

اجتاهات الراأي العام حول مو�سوع معني بوا�سطة ال�ستبيانات اأو غريها من الو�سائل.
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مادة )5(

يكون لكل مطبعة مدير م�سئول اإن مل يكن �ساحبها هو املدير امل�سئول, ويتوىل املدير 

�سئون املطبعة ويتحمل م�سئولية اأية خمالفة ترتكب فيها. 

مادة )6(

ي�سري حكم املادتني ال�سابقتني على كل من يرغب يف اإن�ساء مكتبة اأو دار للن�سر اأو 

دار للتوزيع اأو دار قيا�ض للراأي العام اأو دار للرتجمة اأو مكتب للدعاية والإعالن اأو 

مكتب �سحفي اأو وكالة اأنباء. 

مادة )7(

يجب اأن يتوافر يف املدير امل�سئول للموؤ�س�سات امل�سار اإليها يف املادتني )4( و )6( من 

هذا القانون ال�سروط الآتية:

اأ - اأن يكون بحرينياً ومقيماً اإقامة دائمة يف اململكة.

بال�سرف  خملة  جنحة  يف  اأو  جناية  يف  عليه  احلكم  �سبق  قد  يكون  األ  ب- 

اأو الأمانة, ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره. 

ج - اأن يكون متفرغاً ملهنته. 

د - األ يكون مديراً لأكرث من موؤ�س�سة. 

هـ - اأن يكون حا�ساًل على موؤهل علمي اأو خربة عملية يتنا�سبان مع متطلبات 

عمل املوؤ�س�سة التي يتوىل اإدارتها.

مادة )8(

اأن مي�سك �سجاًل يدون فيه بالت�سل�سل عناوين املطبوعات املعدة  يجب على الطابع 

ولل�سلطات  طباعتها,  وتاريخ  منها  املطبوعة  الن�سخ  وعدد  اأ�سحابها  واأ�سماء  للن�سر 

املخت�سة الإطالع عليها عند الإقت�ساء. 

مادة )9(

يجب اأن يذكر باأول �سفحة من اأي مطبوع اأو باآخر �سفحة منه اإ�سم الطابع وعنوانه 

واإ�سم النا�سر وعنوانه, اإن كان غري الطابع, وتاريخ الطبع.

مادة )10(

الإدارة  لدى  منه  ن�سخ  ثالث  يودع  اأن  مطبوع  اأي  اإ�سدار  عند  الطابع  على  يجب 

بالأمور  يتعلق  مطبوع  كل  من  ون�سختني  العامة  الرئي�سية  املكتبة  لدى  ون�سختني 

الدينية لدى وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية. 

 عن 
ً
, فيودع ن�سخة واحدة منه لدى الإدارة وُيعطى اإي�سال 

ً
فاإذا كان املطبوع م�سجال 

هذا الإيداع.  

مادة )11(

ل ت�سري اأحكام املادتني )9( و )10( من هذا القانون على املطبوعات ذات ال�سفة 

اخلا�سة اأو غري التجارية.

مادة )12(

على الطابع قبل اإ�سدار اأي مطبوع دوري احل�سول على ترخي�ض كتابي بذلك من 

الإدارة.

مادة )13(

اأن  اأجنبي  فرد  اأو  اأجنبية  اأو جهة  لهيئة  اأي مطبوع  طباعة  قبل  الطابع,  يجب على 

يح�سل على اأذن م�سبق بذلك من الإدارة. 

وت�سدر الإدارة قرارها يف طلب الإذن خالل �سبعة اأيام من تاريخ تقدميه واإل اعترب 

الطلب مرفو�ساً.
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الف�سل الثاين

تداول املطبوعات

مادة )17(

ل يجوز تداول اأي مطبوع اإل بعد احل�سول على اإذن كتابي م�سبق بذلك من الإدارة, 

وت�ستثنى من ذلك املطبوعات ذات ال�سفة اخلا�سة اأو غري التجارية. 

وي�سدر قرار من الوزير بتنظيم �سروط واإجراءات ومواعيد احل�سول على هذا الإذن.

مادة )18(

على النا�سر اإن مل يكن هو الطابع وكل من يتوىل تداول املطبوعات اإيداع ن�سختني من 

املطبوع لدى الإدارة قبل عر�سه للتداول وذلك باإ�ستثناء املطبوعات ذات ال�سفة اخلا�سة.

وعلى م�ستوردى املطبوعات القيام بهذا الإيداع بالن�سبة لكل مطبوع مت يف اخلارج, 

ويجوز عدم رد هذه الن�سخ بعد املوافقة على تداول املطبوع. 

وعلى النا�سرين وامل�ستوردين اإيداع ن�سختني من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية 

لدى وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية.

مادة )19(

يجوز بقرار من الوزير منع تداول املطبوعات التي تت�سمن امل�سا�ض بنظام احلكم يف 

الدولة اأو دينها الر�سمي اأو الإخالل بالآداب اأو التعر�ض لالأديان تعر�ساً من �ساأنه 

تكدير ال�سلم العام, اأو التي تت�سمن الأمور املحظور ن�سرها طبقاً لأحكام هذا القانون. 

ولذوي ال�ساأن الطعن يف قرار منع التداول اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل خم�سة ع�سر 

يوماً من تاريخ �سدوره اأو العلم به, وتف�سل املحكمة يف الدعوى على وجه الإ�ستعجال.

مادة )14(

طباعة  له  يجوز  ل  كما  تداوله,  منع  مطبوعاً  ي�سجل  اأو  يطبع  اأن  للطابع  يجوز  ل 

ال�سدور.  وقفه عن  اأو  تعديله  اأو  ترخي�سه  اإلغاء  تقرر  اأو  مطبوع دوري غري مرخ�ض 

كما يحظر طباعة اأي مطبوع دون احل�سول على تفوي�ض خطي, من مالكه الأ�سلي 

اأو خلفه, بالطباعة. 

مادة )15(

باإن�ساء مطبعة التنازل عن الرتخي�ض لغريه بعد موافقة الإدارة,  يجوز للمرخ�ض له 

على اأن يكون املتنازل له م�ستوفياً لل�سروط املقررة للح�سول على الرتخي�ض ابتداًء. 

ويف حالة انتقال ملكية املطبعة بطريق املرياث يجب على الورثة اأن يخطروا الإدارة 

بذلك كتابة خالل ثالثني يوماً من تاريخ وفاة املورث. 

مادة )16(

اآخر,  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على ثالثة اأ�سهر اأو بغرامة ل تزيد على األفي دينار اأو 

بالعقوبتني معا كل من:

اأ - اأن�ساأ موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات املذكورة يف املادتني )4( و )6( من هذا القانون اأو 

زاول مهنة فيها دون احل�سول على ترخي�ض. 

ب - قام بطباعة اأي مطبوع دون احل�سول على اإذن كتابي من مالكه الأ�سلي اأو خلفه. 

جميع  مب�سادرة  تاأمر  اأن  اإليها  امل�سار  بالعقوبة  احلكم  عن  ف�ساًل  للمحكمة  ويجوز 

املطبوعات امل�سبوطة التي ا�ستخدمت يف اجلرمية كما يجوز لها احلكم بغلق املطبعة. 
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مادة )20(

يجوز بقرار من الوزير منع اأية مطبوعات �سادرة يف اخلارج من الدخول والتداول يف 

اململكة وذلك حمافظة على النظام العام اأو الآداب اأو الأديان اأو لإعتبارات اأخرى 

تتعلق بال�سالح العام.

ولذوي ال�ساأن الطعن يف قرار املنع اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل خم�سة ع�سر 

يوماً من تاريخ �سدوره اأو العلم به, وتف�سل املحكمة يف الدعوى على وجه الإ�ستعجال. 

مادة )21(

املادتني  اإدخاله مبقت�سى  اأو  تقرر منع تداوله  اأي مطبوع  ن�سخ  اإدارياً  ت�سبط وت�سادر 

ال�سابقتني. 

مادة )22(

يعاقب باحلب�ض مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تزيد على األف دينار اأو بالعقوبتني 

معا, كل من فتح اأو اأدار مكتبة بغري ترخي�ض اأو ن�سر اأو تداول مطبوعات مل يوؤذن يف 

تداولها اأو �سدر قرار مبنع تداولها اأو اإدخالها البالد اأو �سودرت ن�سخها طبقا لأحكام 

املواد ال�سابقة.

الف�سل الثالث 

مراقبة الأفالم ال�سينمائية واملطبوعات امل�سجلة

املادة )23(

ل يجوز عر�ض اأي فيلم اأو اإ�سارة اإىل فيلم اأو اإعالن جتاري ب�سورة �سينمائية يف دور 

واملطبوعات  ال�سينمائية  الأفالم  مراقبة  جلنة  من  بعر�سه  الرتخي�ض  قبل  ال�سينما 

امل�سجلة امل�سار اإليها يف املادة التالية.

كما ل يجوز تداول املطبوعات امل�سجلة قبل احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من 

الإدارة بتداولها.

ويجوز لالإدارة قبل الرتخي�ض بتداول املطبوعات امل�سجلة عر�سها على اللجنة املذكورة.

املادة )24(

ت�سكل يف الوزارة جلنة ت�سمى » جلنة مراقبة الأفالم ال�سينمائية واملطبوعات امل�سجلة 

» برئا�سة مدير اإدارة املطبوعات والن�سر وع�سوية ممثلني عن عدد من الوزارات ذات 

العالقة ير�سحهم الوزراء املخت�سون.

وي�سدر بت�سكيل اللجنة وحتديد اإجراءات عملها قرار من الوزير.

يف  للعر�ض  املعدة  وما يف حكمها  ال�سينمائية  الأفالم  مبراقبة  اللجنة  هذه  وتخت�ض 

دور ال�سينما وكذلك املطبوعات امل�سجلة التي حتال اإليها من الإدارة من النواحي 

ال�سيا�سية والجتماعية وال�سحية والأخالقية والدينية.

اإ�سترياد  عن  الإدارة  اإبالغ  ال�سينما  دور  من  لدار  م�ستغل  اأو  �ساحب  كل  وعلى 

اأي فيلم وعليه اإقامة عر�ض خا�ض لهذا الفيلم اأمام اللجنة وذلك قبل عر�سه على 

اجلمهور اأو تداوله.

وعلى �ساحب كل موؤ�س�سة لبيع املطبوعات امل�سجلة اإبالغ الإدارة عن اإ�سترياد اأي 

مطبوع م�سجل قبل تداوله.

مادة )25(

فيها  ترى  التي  املَ�ساهد  الفيلم  من  حتذف  اأن  ال�سابقة  املادة  يف  اإليها  امل�سار  للجنة 

اللجنة  ومتنح  اأوالآداب,  الأخالق  اأو  الدين  اأو  املجتمع  اأو  الدولة  مبقومات  اإخالل 

بعر�ض الفيلم بعد  خالل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ عر�ض الفيلم عليها ترخي�ساً 

حذف هذه امل�ساهد كما لها اأن ترف�ض - بعد موافقة الوزير - الرتخي�ض بعر�ض الفيلم 

على اأن يكون قرارها م�سببا.
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الف�سل الثاين

حقوق وواجبات ال�سحفيني

مادة )29(

ال�سحفيون م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف اأداء عملهم لغري القانون.

مادة )30(

التي  ال�سحيحة  املعلومات  اأو  ال�سحفي  الذي ي�سدر عن  الراأي  اأن يكون  ل يجوز 

ين�سرها �سبباً للم�سا�ض باأمنه, كما ل يجوز اإجباره على اإف�ساء م�سادر معلوماته, وذلك 

كله يف حدود القانون.

مادة )31(

ن�سرها طبقاً  املباح  املعلومات والإح�ساءات والأخبار  لل�سحفي حق احل�سول على 

للقانون من م�سادرها, كما يكون لل�سحفي حق ن�سر ما يتح�سل منها.

مادة )32(

يحظر فر�ض اأية قيود تعوق تدفق املعلومات اأو حتول دون تكافوؤ الفر�ض بني خمتلف 

املواطن يف  �ساأنها تعطيل حق  اأو يكون من  املعلومات,  ال�سحف يف احل�سول على 

عن  والدفاع  الوطني  الأمن  مبقت�سيات  اإخالل  دون  كله  وذلك  واملعرفة,  الإعالم 

الوطن وم�ساحله العليا. 

مادة )33(

اجلل�سات  وكذلك  املوؤمترات  ح�سور  يف  احلق  عمله  اأداء  �سبيل  يف  لل�سحفي 

والإجتماعات العامة وفقاً لالأنظمة اخلا�سة بها. 

مادة )34(

كل من اأهان �سحفياً اأو تعدى عليه ب�سبب عمله يعاقب بالعقوبات املقررة للتعدي 

على املوظف العام اأو املكلف بخدمة عامه املن�سو�ض عليها يف املواد من )219( اإىل 

)222( من قانون العقوبات بح�سب الأحوال.

وملن رف�ض طلبه اأن يطعن يف قرار الرف�ض اأمام املحكمة الكربى املدنية خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ اإبالغه بقرار الرف�ض اأو اعتبار طلبه مرفو�ساً مب�سي مدة اخلم�سة ع�سر 

يوماً امل�سار اإليها دون البت يف طلب الرتخي�ض بعر�ض الفيلم.

التعليمات  اإدارتها  عن  امل�سئولني  اأو  ال�سينما  دور  اأ�سحاب  اإىل  ت�سدر  اأن  وللوزارة 

والتوجيهات التي ت�ستهدف احلفاظ على م�ستوى الربامج ال�سينمائية, دينياً وقومياً 

وخلقياً وفنياً, ورعاية الآداب العامة يف هذه الدور.

مادة )26(

يعاقب على كل خمالفة لأحكام هذا الف�سل بغرامة ل تقل عن خم�سمائة دينار, 

مع جواز احلكم بغلق دار ال�سينما اأو املكتبة ملدة ل تزيد على ثالثني يوماً, وم�سادرة 

الأفالم التي مل يرخ�ض يف عر�سها اأو املطبوعات التي تقرر منعها من التداول.

الباب الثالث

تنظيم ال�سحافة

الف�سل الأول

حرية ال�سحافة

مادة )27(

توؤدي ال�سحافة ر�سالتها بحرية وبا�ستقالل, وت�ستهدف تهيئة املناخ احلر لنمو املجتمع 

وارتقائه باملعرفة امل�ستنرية وبالإ�سهام يف الإهتداء اإىل احللول الأف�سل يف كل ما يتعلق 

مب�سالح الوطن و�سالح املواطنني.

مادة )28(

الق�ساء.  من  بحكم  اإل  ترخي�سها  اإلغاء  اأو  تعطيلها  اأو  ال�سحف  م�سادرة  يجوز  ل 
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مادة )35(

يتعار�ض مع  العمل ال�سحفي مبا ل  تخ�سع العالقة بني ال�سحفي وال�سحيفة لعقد 

القواعد الآمرة يف قانون العمل يف القطاع الأهلي.

مادة )36(

مبربرات  ال�سحفيني  جمعية  اإخطار  بعد  اإل  عمله  من  ال�سحفي  ف�سل  يجوز  ل 

الف�سل, فاإذا ا�ستنفدت اجلمعية مرحلة التوفيق بني ال�سحيفة وال�سحفي دون جناح, 

العامل. القطاع الأهلي يف �ساأن ف�سل  العمل يف  قانون  الواردة يف  تطبق الأحكام 

مادة )37(

يلتزم ال�سحفي فيما ين�سره باملبادئ والقيم التي يت�سمنها الد�ستور وباأحكام القانون, 

املهنة  واآداب  وال�سدق  والأمانة  ال�سرف  مقت�سيات  اأعماله  كل  يف  يراعى   واأن 

وتقاليدها مبا يحفظ للمجتمع مثله وقيمه, ومبا ل ينتهك حقاً من حقوق املواطنني اأو 

مي�ض حرياتهم. 

مادة )38(

يلتزم ال�سحفي بالإمتناع عن النحياز اإىل الدعوات العن�سرية اأو التي تنطوي على 

اإزدراء الأديان اأو الدعوة اإىل كراهيتها اأو الطعن يف اميان الآخرين اأو ترويج التمييز اأو 

الإحتقار لراأي طائفة من طوائف املجتمع. 

مادة )39(

ل يجوز لل�سحفي اأو غريه اأن يتعر�ض للحياة اخلا�سة لأي �سخ�ض كما ل يجوز له 

اأو املكلف  اأو ال�سخ�ض ذي ال�سفة النيابية العامة  اأن يتناول م�سلك املوظف العام 

ال�سالح العام. اإذا كان التناول ذا �سلة وثيقة باأعمالهم وم�ستهدفاً  بخدمة عامة اإل 

مادة )40(

يحظر على ال�سحيفة تناول ما تتوله �سلطات التحقيق اأو املحاكمة مبا يوؤثر على �سالح 

التحقيق اأو املحاكمة اأو مبا يوؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق اأو املحاكمة, وتلتزم 

ال�سحيفة بن�سر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي ت�سدر يف الق�سايا التي 

التي  لالأ�سباب  كاف  وموجز  املحاكمة  اأو  التحقيق  اأثناء  بالن�سر  ال�سحيفة  تناولتها 

قامت عليها وذلك كله اإذ �سدر القرار باحلفظ اأو باأل وجه لإقامة الدعوى اأو �سدر 

احلكم بالرباءة.

مادة )41(

يحظر على ال�سحيفة اأو ال�سحفي قبول  تربعات اأو اإعانات اأو مزايا خا�سة من جهات 

اأجنبية بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة, وتعترب اأية زيادة يف اأجر الإعالنات التي تن�سرها 

هذه اجلهات عن الأجور املقررة لالإعالن بال�سحيفة اإعانة غري مبا�سرة.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة ل تقل عن خم�سمائة دينار ول جتاوز األف دينار 

وحتكم املحكمة باإلزام املخالف باأداء مبلغ يعادل مثلي التربع اأو امليزة اأو الإعانة التي 

ح�سل عليها على اأن يئول هذا املبلغ اإىل جمعية ال�سحفيني.

مادة )42(

يحظر على ال�سحيفة ن�سر اأي اإعالن تتعار�ض مادته مع قيم املجتمع واأ�س�سه ومبادئه 

واآدابه العامة اأو مع ر�سالة ال�سحافة واأهدافها, ويجب الف�سل ب�سورة كاملة وبارزة بني 

املواد التحريرية والإعالنية.

مادة )43(

ل يجوز لل�سحفي اأن يعمل يف جلب الإعالنات اأو اأن يح�سل على اأية مبالغ مبا�سرة اأو 

غري مبا�سرة اأو مزايا عن ن�سر الإعالنات باأية �سفة, ول يجوز اأن يوقع باإ�سمه مادة اإعالنية.
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مادة )47(

باإ�سدار  يف  له  املرخ�ض  على  يجب  التجارية,  ال�سركات  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�سحيفة اأن مي�سك �سجالت منتظمة تبني بها ح�سابات ال�سحيفة وم�سادر اإيراداتها 

وبيان نفقاتها مع امل�ستندات املوؤيدة لها.

وي�سدر قرار من الوزير بنظام هذه ال�سجالت وكيفية الرقابة عليها.

مادة )48(

كل  على  فعليا  اإ�سرافا  ي�سرف  م�سئول  حترير  رئي�ض  �سحيفة  لكل  يكون  اأن  يجب 

حمتوياتها, وميكن اأن يكون لل�سحيفة اإىل جانب رئي�ض التحرير, حمررون م�سئولون 

ي�سرف كل واحد منهم اإ�سرافا فعليا على ق�سم معني من اأق�سامها. 

للتحرير  رئي�ساً  فيه  ال�سركاء  اأحد  اأو  له  للمرخ�ض  القانوين  املمثل  يكون  اأن  ويجوز 

القانون. هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  ال�سروط  فيه  توافرت  اإذا  م�سئول  حمرراً  اأو 

مادة )49(

مع مراعاة اأن يكون رئي�ض التحرير بحريني اجلن�سية, ي�سرتط يف كل من رئي�ض التحرير 

اأو املحرر امل�سئول ما يلي:

 على �سهادة جامعية ولديه خربة عملية منا�سبة.
ً
اأ - اأن يكون حا�سال 

ب - األ تقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية.

ج - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة, ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية اأو 

جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة, ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

د - األ ي�سغل اأي من�سب عام �سواء بالتعيني اأو بالإنتخاب.

هـ - اأن يجيد لغة ال�سحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة.

الف�سل الثالث

اإ�سدار ال�سحف

مادة )44(

ل يجوز اإ�سدار �سحيفة اإل بعد الرتخي�ض يف اإ�سدارها من الوزير وبعد موافقة جمل�ض 

الوزراء.

مادة )45(

يف  احلق   - �سركاء  خم�سة  عن  عددهم  يقل  – ل  بحرينيون  ميتلكها  �سركة  لكل 

اإ�سدار �سحيفة, وت�سري على تاأ�سي�ض هذه ال�سركة اأحكام قانون ال�سركات التجارية.

مادة )46(

يقدم طلب الرتخي�ض باإ�سدار �سحيفة اإىل الإدارة على النموذج املعد لذلك مرفقاً 

به ن�سخة معتمدة من عقد تاأ�سي�ض ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي وم�ستماًل على البيانات 

التالية:

اأ - راأ�سمال ال�سركة املدفوع ورقم قيدها يف ال�سجل التجاري وا�سم املمثل القانوين 

لها ولقبه وجن�سيته وحمل اإقامته. 

ب - اإ�سم رئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول - اإن وجد - ولقبه و�سنه وجن�سيته وحمل 

اإقامته وموؤهالته.

ج - اإ�سم ال�سحيفة واللغة التي ت�سدر بها ومواعيد اإ�سدارها وعنوانها.

 د - بيان ما اإذا كانت ال�سحيفة �سيا�سية اأو غري �سيا�سية.

هـ - اإ�سم املطبعة التي �ستطبع فيها ال�سحيفة اإن وجدت.

و  - م�سادر التمويل.

ويجب اأن يوقع على الطلب املمثل القانوين لل�سركة, ورئي�ض التحرير, ويعطى اإي�سال 

ً عن هذا الطلب.
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مادة )53(

يجوز للمرخ�ض له باإ�سدار �سحيفة التنازل عن الرتخي�ض لغريه بعد موافقة الوزير 

على اأن يكون املتنازل له م�ستوفياً لل�سروط املقررة للح�سول على الرتخي�ض ابتداًء, 

وله يف هذه احلالة اأن ي�سرتد مبلغ ال�سمان الذي اأداه اأو ما تبقى منه.

ويحل املالك اجلديد حمل املالك ال�سابق يف كل ما ن�ض عليه يف هذا القانون مبجرد 

�سدور املوافقة امل�سار اإليها.

– اإن  امل�سئول  املحرر  اأو  التحرير  رئي�ض  �سخ�ض  تغيري يف  بكل  الوزارة  تخطر  كما 

وجد- اأو يف مواعيد اإ�سدار ال�سحيفة اأو تغيري �سفتها.

مادة )54(

يجب اأن يبني يف مكان ظاهر من كل �سحيفة اإ�سم املرخ�ض له مالك ال�سحيفة ورئي�ض 

حتريرها اأو املحرر امل�سئول – اإن وجد – والق�سم الذي ي�سرف عليه واإ�سم املطبعة 

التي تطبع فيها اإذا مل تكن لها مطبعة خا�سة.

مادة )55(

باأن يكون  التقيد  اإن وجد -  اأو املحرر امل�سئول-  يجب على رئي�ض حترير ال�سحيفة 

التوقيع على ما ين�سر بها من مقالت اأو ر�سومات بالإ�سم احلقيقي لكاتب املقال اأو 

را�سم ال�سور, على اأنه يجوز التوقيع باإ�سم رمزي اأو م�ستعار ب�سرط اأن يقوم رئي�ض حترير 

ال�سحيفة اأو املحرر امل�سئول - اإن وجد - باإبالغ الإدارة بالإ�سم احلقيقي ل�ساحب 

التوقيع الرمزي اأو امل�ستعار, اإذا طلب منه ذلك.

مادة )56(

يجوز اإ�سدار ملحق لل�سحيفة يف ذات اليوم الذي ي�سدر فيه العدد امللحق به.

له  تخ�سع  ملا  يخ�سع  كما  والبيانات,  الإ�سم  ذات  يحمل  اأن  امللحق  يف  وي�سرتط 

ال�سحيفة, واأن يباع مع ال�سحيفة دون زيادة يف الثمن.

مادة )50(

يجب األ يقل راأ�ض املال املدفوع لل�سركة التي ترغب يف اإ�سدار �سحيفة عن مليون 

األف دينار بحريني  اإن كانت ال�سحيفة يومية وعن مائتني وخم�سني  دينار بحريني 

بالن�سبة لل�سحيفة غري اليومية.

املدفوع عن خم�سني  املال  راأ�ض  يقل  اأن ل  يجب  املتخ�س�سة,  لل�سحف  وبالن�سبة 

األف دينار بحريني.

مادة )51(

ويعترب  م�ستوفياً  تقدميه  تاريخ  من  يوماً  �ستني  الرتخي�ض خالل  طلب  البت يف  يتم 

اإنق�ساء هذه املدة دون البت يف الطلب رف�ساً �سمنياً.

ويجب اأن يكون قرار الرف�ض م�سبباً, ول�ساحب ال�ساأن الطعن يف قرار الرف�ض اأمام 

اأو من  الرف�ض  بقرار  اإخطاره  تاريخ  املحكمة الكربى املدنية خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ اعتبار طلبه مرفو�ساً.

مادة )52(

ثالثة  خالل  الوزارة  خزينة  يودع  اأن  �سحيفة  اإ�سدار  يف  له  املرخ�ض  على  يجب 

 %10 يقل عن  ل  اأو م�سرفياً  نقدياً  الرتخي�ض �سماناً  املوافقة على  تاريخ  اأ�سهر من 

من راأ�ض املال املدفوع, وذلك تاأميناً ملا قد يحكم به من الغرامات وامل�ساريف على 

ال�سحفي. اأو   - اإن وجد    - امل�سئول  املحرر  اأو  التحرير  رئي�ض  اأو على  له  املرخ�ض 

ويف حالة عدم اإيداع ال�سمان خالل املدة املقررة اأو يف حالة نق�سه, يجب اإيداعه اأو 

اإكماله خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطار املرخ�ض له بذلك بكتاب م�سجل بعلم 

الو�سول, واإل اأوقف الرتخي�ض.

وي�سرتد املرخ�ض له يف حالة توقفه نهائيا اأو اإلغاء ترخي�سه ال�سمان املن�سو�ض عليه يف 

الفقرة ال�سابقة اأو ما تبقى منه وذلك بعد اإنق�ساء �سهر من تاريخ التوقف اأو اإلغاء الرتخي�ض.
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مادة )57(

يجب اأن ت�سلم اإىل الإدارة ثالث ن�سخ من ال�سحيفة اأو ملحقها فور تداولها.

مادة )58(

يجوز, برتخي�ض من الوزير بالتفاق مع وزير اخلارجية, للبعثات الدبلوما�سية والقن�سليات 

الأجنبية املعتمدة لدى مملكة البحرين اإ�سدار مطبوعات دورية وتوزيعها على اأ�سا�ض 

اململكة. يف  العاملة  فروعها  اأو  الدولية  للمنظمات  ذلك  يجوز  كما  باملثل,  املعاملة 

وي�سرتط اإيداع خم�ض ن�سخ من كل مطبوع لدى الوزارة ومثلها لدى وزارة اخلارجية 

قبل توزيعه.

ال�سابقة  الفقرة  خمالفة  عند  الرتخي�ض  اإلغاء  اخلارجية,  وزير  مع  بالإتفاق  وللوزير, 

 لنظمها ال�سيا�سية 
ً
 يف �سئون اململكة الداخلية اأو نقدا 

ً
اأو اإذا ن�سرت ما يعد تدخال 

القانون. ن�سره طبقاً لأحكام هذا  ما يحظر  ن�سرت  اأو  الإقت�سادية  اأو  الإجتماعية  اأو 

مادة )59(

يلغى ترخي�ض ال�سحيفة يف احلالت الآتية:

اأ( اإذا طلب املرخ�ض له اإلغاءه, اأو اإذا فقد �سرطاً من �سروطه.

ب( اإذا مل ت�سدر ال�سحيفة اليومية اأو غري اليومية اأو توقفت عن ال�سدور بغري عذر 

تقبله الوزارة ملدة �ستة اأ�سهر, وملدة �سنة فيما عدا ذلك.

اإذا  اأو  اإفال�سه,  باإ�سهار  اأو ق�سي  له  اإذا مت ت�سفية ال�سخ�ض الإعتباري املرخ�ض  ج( 

زالت �سفته القانونية لأي �سبب من الأ�سباب.

الف�سل الرابع

الرد والت�سحيح

مادة )60(

يجب على رئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول – اإن وجد -  اأن ين�سر بناًء على طلب 

�ساحب احلق يف الرد ت�سحيح ما ورد ذكره من الوقائع اأو ما �سبق ن�سره من ت�سريحات 

يف ال�سحف يف غ�سون الثالثة اأيام التالية لت�سلمه الت�سحيح اأو يف اأول عدد يظهر من 

, ومبا يتفق مع مواعيد طبع ال�سحيفة ويجب 
ً
ال�سحيفة بجميع طبعاتها اأيهما يقع اأول 

اأن يكون الن�سر يف نف�ض املكان وبنف�ض احلروف التي ن�سر بها املقال اأو اخلرب اأو املادة 

ال�سحفية املطلوب ت�سحيحها.

ويكون ن�سر الت�سحيح بغري مقابل اإذا مل يتجاوز مثلي م�ساحة املقال اأو اخلرب املن�سور, 

فاإن جاوزه كان لل�سحيفة احلق يف مطالبة طالب الت�سحيح مبقابل ن�سر القدر الزائد 

حم�سوباً ب�سعر تعرفة الإعالن املقررة , ويكون لل�سحيفة الإمتناع عن ن�سر الت�سحيح 

حتى ت�ستويف هذا املقابل.

واإذا تويف �ساحب احلق يف الرد, اإنتقل احلق يف الرد اإىل ورثته على اأن ميار�ض الورثة 

اأو اأحدهم هذا احلق مرة واحدة, وللورثة حق الرد على كل مقال اأو خرب ين�سر ب�ساأن 

مورثهم بعد وفاته.

مادة )61(

على طالب الت�سحيح اأن ير�سل الطلب اإىل ال�سحيفة املعنية مبوجب خطاب م�سجل 

 لديه 
ً
بعلم الو�سول اإىل رئي�ض التحرير اأو من يقوم مقامه مرفقاً به ما قد يكون متوافرا 

من م�ستندات.
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مادة )62(

يجوز لل�سحيفة اأن متتنع عن ن�سر الت�سحيح يف احلالت الآتية:

اأ - اإذا و�سل طلب الت�سحيح اإىل ال�سحيفة بعد م�سي ثالثني يوماً من تاريخ الن�سر.

ب- اإذا �سبق لل�سحيفة اأن �سححت من تلقاء نف�سها ما يطلب ت�سحيحه.

ج - اإذا كان الرد اأو الت�سحيح موقعاً باإ�سم م�ستعار اأو من جهة غري معنية اأو مكتوباً 

بلغة غري اللغة التي حرر بها اخلرب اأو املقال.

منافياً  اأو  العام  النظام  اأو  للقانون  خمالفاً  الت�سحيح  اأو  الرد  م�سمون  كان  اإذا   - د 

لالآداب العامة.

مادة )63( 

اإذا مل يتم الت�سحيح يف املدة املن�سو�ض عليها يف املادة )60( من هذا القانون, جاز 

لذي ال�ساأن اأن يخطر الإدارة بكتاب م�سجل بعلم الو�سول لإتخاذ ما تراه يف �ساأن 

ن�سر الت�سحيح.

ويعاقب املمتنع عن ن�سر الت�سحيح خالل املدة املحددة بغرامة ل تقل عن األف دينار 

ول جتاوز األفي دينار.

وللمحكمة عند احلكم بالعقوبة اأو بالتعوي�ض اأن تاأمر بن�سر احلكم ال�سادر بالعقوبة 

 عن ن�سره 
ً
اأو بالتعوي�ض املدين يف �سحيفة يومية واحدة على نفقة ال�سحيفة, ف�سال 

بال�سحيفة التي ن�سر بها املقال اأو اخلرب مو�سوع الدعوى خالل مدة ل جتاوز خم�سة 

 من تاريخ �سدور احلكم , ول يتم هذا الن�سر اإل اإذا اأ�سبح احلكم نهائياً.
ً
ع�سر يوما 

مادة )64(

تنق�سي الدعوى اجلنائية بالن�سبة لرئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول - اإن وجد- عن 

جرمية الإمتناع عن الن�سر اإذا قامت ال�سحيفة بن�سر الت�سحيح قبل حتريك الدعوى 

اجلنائية �سدهما.

الف�سل اخلام�س 

تاأديب ال�سحفي

مادة )65(

اإقامة الدعوى اجلنائية اأو املدنية, لذوي ال�ساأن التقدم  مع عدم الإخالل باحلق يف 

بتاأديب  وحدها  تخت�ض  التي  ال�سحفيني  جمعية  اإىل  ال�سحفي  �سد  بال�سكوى 

ال�سحفيني.

�سحتها.  على  الكافية  الدلئل  توافر  من  للتاأكد  ال�سكوى  بحث  اجلمعية  وتتوىل 

مادة ) 66 (

تندب اجلمعية من بني اأع�سائها من يقوم بالتحقيق يف ال�سكوى �سد ال�سحفي, على 

اأن ينتهي من التحقيق خالل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ اإحالة ال�سكوى اإليه, فاإذا 

راأى اأن التحقيق ي�ستغرق مدة اأطول ا�ستاأذن اجلمعية يف ذلك. 

فاإذا ثبت �سحة ما جاء بال�سكوى, قام بتوجيه الإتهام اإىل ال�سحفي واإحالته اإىل جلنة 

تاأديب برئا�سة قا�ض ير�سحه رئي�ض املجل�ض الأعلى للق�ساء وع�سوية ثالثة من جمعية 

ال�سحفيني تر�سحهم اجلمعية وع�سو ميثل الوزارة, على اأن يتوىل املحقق امل�سار اإليه مبا�سرة 

الإتهام اأمام اللجنة, وي�سدر بت�سكيل اللجنة وحتديد اإجراءات عملها قرار من الوزير. 

مادة )67 (

من  باأي  مبجازاته  قراراً  اللجنة  ت�سدر  لل�سحفي,  املن�سوبة  التهمة  ثبوت  حالة  يف 

العقوبات التالية:  

 اأ - التاأنيب.

ب - الإنذار.

ج - املنع من مزاولة املهنة ملدة ل جتاوز �سهراً واحداً.

د - املنع من مزاولة املهنة ملدة ل جتاوز �ستة اأ�سهر. 
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اخلا�سة. حياتهم  اأو  الأ�سخا�ض  بكرامة  امل�سا�ض  اأو  العامة  الآداب  منافاة  ب- 

ج -  التحري�ض على عدم الإنقياد للقوانني, اأو حت�سني اأمر من الأمور التي تعد جناية 

اأو جنحة يف نظر القانون.

مادة )70(

اآخر,  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

يعاقب بالعقوبة املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة على ن�سر ما يت�سمن:

اأ ( عيباً يف حق ملك اأو رئي�ض دولة عربية اأو اإ�سالمية, اأو اأية دولة اأخرى تتبادل مع 

مملكة البحرين التمثيل الدبلوما�سي.

ب( اإهانة اأو حتقرياً لأي جمل�ض ت�سريعي اأو املحاكم اأو غريها من الهيئات النظامية.

ج (  ن�سر اأخبار كاذبة اأو اأوراق م�سطنعة اأو مزورة م�سندة ب�سوء نية اإىل الغري متى كان 

من �ساأن هذا الن�سر تكدير الأمن العام اأو اإحلاق �سرر مب�سلحة عامة.

د ( ن�سر اأنباء عن الإت�سالت الر�سمية ال�سرية, اأو بيانات خا�سة بقوة الدفاع يرتتب 

على اإذاعتها �سرر لل�سالح العام, اأو اإذا كانت احلكومة قد حظرت ن�سرها, وت�ساعف 

العقوبة اإذا ارتكبت اجلرمية يف وقت احلرب اأو اأثناء تعبئة عامة اأو جزئية لقوة دفاع 

البحرين .  ول يجوز اتخاذ الإجراءات اجلنائية يف احلالت املن�سو�ض عليها يف البند 

ال�ساأن. ذات  اجلهة  اأو  الهيئة  رئي�ض  طلب  على  بناء  اإل  املادة  هذه  من  )ب( 

مادة )71(

اآخر,  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  ين�ض  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

يعاقب بالغرامة التي    ل جتاوز األف دينار على ن�سر ما يلي:

اأ ( ما جرى يف الدعاوى الق�سائية التي قررت املحكمة �سماعها يف جل�سة �سرية, اأو 

ن�سر ما جرى يف اجلل�سات العلنية حمرفا وب�سوء نية.

ب( ما جرى يف اجلل�سات ال�سرية للمجال�ض الت�سريعية اأو جلانها اأو ن�سر ما جرى يف 

اجلل�سات العلنية لها حمرفاً وب�سوء نية.

وتبلغ اللجنة قرارها اإىل كل من الوزير وجمعية ال�سحفيني خالل اأ�سبوع  من تاريخ 

�سدوره, ويجوز لل�سحفي الطعن على القرار ال�سادر بالإدانة خالل خم�سة ع�سر يوماً 

من تاريخ �سدوره اأمام املحكمة الكربى املدنية. 

الف�سل ال�ساد�س

امل�سئولية اجلنائية 

اجلرائم التي تقع بوا�سطة الن�سر يف ال�سحف

مادة )68(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر, يعاقب 

 من الأفعال الآتية باحلب�ض مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر:
ً
على ن�سر  ما يت�سمن فعال 

اأ ( التعر�ض لدين الدولة الر�سمي يف مقوماته واأركانه بالإ�ساءة اأو النقد.

ب( التعر�ض للملك بالنقد, اأو اإلقاء امل�سئولية عليه عن اأي عمل من اأعمال احلكومة.

ج( التحري�ض على ارتكاب جنايات القتل اأو النهب اأو احلرق اأو جرائم خملة باأمن 

الدولة, اإذا مل ترتتب على هذا التحري�ض اأية نتيجة.

د ( التحري�ض على قلب نظام احلكم اأو تغيريه.

تكون  ال�سابقة  اجلرمية  يف  احلكم  تاريخ  من  �سنوات  ثالث  خالل  العود  حالة  ويف 

العقوبة ال�سجن مدة  ل تزيد على خم�ض �سنوات, وذلك مع عدم الإخالل بتوقيع 

العقوبات التكميلية املن�سو�ض عليها يف املادة    )75( من هذا القانون.

مادة )69(

اآخر,  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  اأ�سد ين�ض عليها  باأية عقوبة  ومع عدم الإخالل 

يعاقب بغرامة ل تزيد على األفي دينار على ن�سر ما من �ساأنه:

اأ - التحري�ض على بغ�ض طائفة اأو طوائف من النا�ض, اأو على الإزدراء بها, اأو التحري�ض الذي 

يوؤدي اإىل تكدير الأمن العام اأو بث روح ال�سقاق يف املجتمع وامل�سا�ض بالوحدة الوطنية.
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وتكون ال�سحف م�سئولة بالت�سامم مع حمرريها عن التعوي�سات املحكوم بها للغري من 

جراء الن�سر فيها .

مادة )75(

بوا�سطة  ارتكبت  ن�سر  جرمية  يف  امل�سئول  املحرر  اأو  التحرير  رئي�ض  على  حكم  اإذا 

اأ�سهر. �ستة  على  تزيد  ل  مدة  ال�سحيفة  بتعطيل  احلكم  للمحكمة  جاز  ال�سحيفة 

واإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول لذات ال�سحيفة 

ال�سابق,  ل�سدور احلكم  التالية  ال�سنة  املذكورة وقعت خالل  اجلرائم  يف جرمية من 

اأ�سهر ول تزيد على �سنة مع جواز  حكم بتعطيل ال�سحيفة مدة ل تقل عن ثالثة 

احلكم باإلغاء الرتخي�ض, ول يجوز تنفيذ حكم التعطيل اأو اإلغاء الرتخي�ض اإل اإذا 

اأ�سبح احلكم نهائيا.

الأ�سول. واإعدام  و�سبط  املن�سور  العدد  مب�سادرة  الأحوال  جميع  يف  ويق�سى 

الف�سل ال�سابع

الإجراءات واملحاكمات اجلنائية

يف جرائم الن�سر

مادة )76(

اأ�سول  لقانون  املطبوعات  من  وغريها  ال�سحف  طريق  عن  الن�سر  جرائم  تخ�سع 

التالية. املواد  يف  عليها  املن�سو�ض  الأحكام  مراعاة  مع  اجلزائية   املحاكمات 

مادة )77(

تخت�ض املحكمة الكربى املدنية بنظر اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة, وت�ستاأنف 

اأحكامها اأمام حمكمة الإ�ستئناف العليا املدنية.

ج( الأحكام ال�سادرة يف جرائم الغت�ساب والعتداء على العر�ض وجرائم الأحداث 

اإذا كان الغر�ض من ن�سرها التحري�ض على الفجور والدعارة.

د( اأخبار اأية جرمية قررت �سلطة التحقيق منع ن�سرها.

الو�سع  عن  الأفكار  بلبلة  اأو  الوطنية  العملة  قيمة  يف  التاأثري  �ساأنها  من  اأنباء  هـ( 

الإقت�سادي للبالد اأو ن�سر اأخبار اإفال�ض جتار اأو حمال جتارية و�سيارفة بدون اإذن خا�ض 

من املحكمة املخت�سة.

و( ما يت�سمن عيباً يف حق ممثل دولة اأجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وب�سبب 

اأعمال تتعلق بوظيفته.

ز( اأي اإعالن اأو بيان �سادر من دولة اأو هيئة اأجنبية قبل موافقة الوزير.

مادة )72(

اإذا ن�سر طعن يف اأعمال موظف عام اأو �سخ�ض ذي �سفة نيابية عامة, اأو مكلف بخدمة 

عامة يت�سمن قذفا يف حقه, عوقب رئي�ض التحرير وكاتب املقال بعقوبة القذف املقررة 

الوقائع مت�سلة  امل�سندة وكانت هذه  الوقائع  اأثبت �سحة  اإذا  اإل  العقوبات  قانون  يف 

بالوظيفة اأو اخلدمة.

مادة )73(

ل يعفى من امل�سئولية اجلنائية ب�ساأن ما ن�ض عليه يف املواد ال�سابقة جمرد الإ�ستناد 

اىل اأن الكتابات اأو الر�سوم اأو ال�سور اأو الرموز اأو طرق التعبري الأخرى اإمنا نقلت اأو 

ترجمت عن مطبوعات �سدرت يف مملكة البحرين اأو يف اخلارج,  اأو اأنها مل تزد على 

كونها ترديد اإ�ساعات, اأو روايات عن الغري.

مادة )74(

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية بالن�سبة لكاتب املقال اأو املوؤلف اأو وا�سع الر�سم 

ولو  ال�سحيفة  ين�سر يف  عما  التحرير  رئي�ض  يعاقب  التعبري,  طرق  من  ذلك  غري  اأو 

تعددت اأق�سامها وكان لكل منها حمرر م�سئول عن الق�سم الذي ح�سل فيه الن�سر. 
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مادة )78(

للمحكمة اأثناء التحقيق اأو املحاكمة, وبناًء على طلب النيابة العامة, اأو بناء على طلب 

 اإذا ن�سرت ما يعترب ن�سره جرمية, 
ً
املجني عليه, اأن تاأمر باإيقاف �سدور ال�سحيفة موؤقتا 

ولها من تلقاء نف�سها اأن تقرر هذا الإيقاف اإذا راأت يف ا�ستمرار �سدور ال�سحيفة ما 

يهدد الأمن الوطني.

مادة )79(

ل تقام الدعوى اجلنائية عن جرائم الن�سر املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اإذا اإنق�ست 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ الن�سر.

وت�سقط دعوى التعوي�ض اإذا مل يرفعها املت�سرر خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ الن�سر اأو 

من تاريخ �سدور حكم نهائي يف الدعوى اجلنائية.

مادة )80(

فيها من  والت�سرف  القانون  لهذا  باملخالفة  ترتكب  التي  التحقيق يف اجلرائم  يكون 

اخت�سا�ض النيابة العامة من تلقاء ذاتها, اأو بناء على طلب من الوزارة اأو املجني عليه 

املادة  الفقرة ) د ( من  القانون مع مراعاة حكم  اأخرى ن�ض عليها هذا  اأية جهة  اأو 

)70( من هذا القانون.

العامة. النيابة  اخت�سا�ض  من  فيه  والت�سرف  اجلرائم  هذه  يف  التحقيق  ويكون 

مادة )81(

ل يجوز التحقيق مع ال�سحفي اأو الكاتب اأو رئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول – اإن 

موؤ�س�سة  عن  مندوب  وبح�سور  ال�سحفيني  وجمعية  الوزير  اإخطار  بعد  اإل   - وجد 

�سحفية اأو عن اجلمعية يختاره ال�سحفي بنف�سه.

اإل يف  ال�سحف  بوا�سطة  تقع  التي  اجلرائم  احتياطيا يف  ال�سحفي  يجوز حب�ض  ول 

اجلرمية املن�سو�ض عليها يف املادة )214( من قانون العقوبات.

مادة )82(

يف حالة احلكم نهائياً بالإدانة يف جرمية ارتكبت بوا�سطة الن�سر عن طريق ال�سحف, 

ملخ�سه يف  بن�سر  اأو   
ً
بن�سره كامال  اأ�سدرت احلكم يف حكمها  التي  املحكمة  تاأمر 

العدد التايل ل�سدور احلكم ويف ذات املكان الذي ن�سر فيه املقال مو�سوع املوؤاخذة 

وبالأحرف ذاتها.

مادة )83(

اخلارج,  يف  ن�سرت  قد  املوؤاخذة  مو�سوع  املطبوعات  فيها  تكون  التي  الأحوال  يف 

يعاقب امل�ستوردون واملتداولون للمطبوع بالعقوبة املقررة جلرمية ن�سره املن�سو�ض عليها 

يف هذا القانون, ويف الأحوال التي ل ميكن فيها معرفة املوؤلف اأو النا�سر للمطبوع, 

 اأ�سلياً للجرمية التي ت�سمنها املطبوع.
ً
يعاقب الطابع ب�سفته فاعال 

مادة )84(

يجوز للوزارة اأن تنذر ال�سحيفة اإذا ن�سر فيها ما يخالف اأحكام هذا القانون اأو اأحكام 

قانون العقوبات وعلى رئي�ض التحرير اأو املحرر امل�سئول ن�سر ن�ض الإنذار يف اأول عدد 

ي�سدر بعد تبليغه به.

ول يحول ذلك دون توقيع العقوبات املقررة يف هذا القانون ب�سبب ما اأنذر من اأجله.

مادة )85(

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�سو�ض عليها يف هذا القانون اأو اأي قانون اآخر, يجوز 

اأنها تخدم  اإذا ثبت  اإلغاء ترخي�سها  اأو  �سنة  ال�سحيفة مدة ل جتاوز  بتعطيل  احلكم 

ململكة  الوطنية  امل�سلحة  مع  تتعار�ض  �سيا�ستها  اأن  اأو  اأجنبية  هيئة  اأو  دولة  م�سالح 

البحرين اأو اإذا تبني اأنها ح�سلت بغري اإذن من الوزارة من اأية دولة اأو جهة اأجنبية على 

معونة اأو م�ساعدة اأو فائدة يف اأية �سورة كانت ولأي �سبب وحتت اأية حجة اأو ت�سمية.
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ول ت�سري اأي�ساً على املطبوعات ال�سحفية املدر�سية واجلامعية والكتب واملطبوعات 

والن�سرات التي ت�سدرها اأو ت�ستوردها احلكومة لأغرا�ض املدار�ض واملعاهد والكليات.

مادة )91(

حتدد بقرار من الوزير, بعد موافقة جمل�ض الوزراء, الر�سوم املقررة على اإ�سدار الرتاخي�ض 

امل�سار اإليها يف هذا القانون اأو جتديدها, وذلك بالإ�سافة اإىل الر�سوم املقررة يف قانون 

ال�سجل التجاري.

مادة )92(

ي�سدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الإدارة الذين يحق لهم دخول الأماكن املن�سو�ض 

خمالفات  من  يقع  ما  ول�سبط  تنفيذه  من  للتحقق  وذلك  القانون,  هذا  يف  عليها 

املحا�سر  وحترير  وال�سجالت  والأوراق  الدفاتر  على  الإطالع  حق  ولهم  لأحكامه, 

الالزمة لذلك واإحالتها اإىل النيابة العامة.

مادة )93(

اأو�ساعها  توفيق  القانون  هذا  لأحكام  اخلا�سعة  واجلهات  الأ�سخا�ض  جميع  على 

به. العمل  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يوماً  ت�سعني  اأحكامه خالل  مدة ل جتاوز  وفق 

مادة )94(

يلغى املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1979 ب�ساأن املطبوعات والن�سر, كما يلغى كل 

ن�ض يخالف اأحكام هذا القانون.

مادة )95(

ي�سدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )86(

يف  ذلك  رغم  وا�ستمرت  ق�سائي,  بحكم  ترخي�سها  األغى  اأو  ال�سحيفة  عطلت 
ُ
اإذا 

اأو املحرر امل�سئول  اآخر, يعاقب املرخ�ض له ورئي�ض حتريرها  اأو با�سم  الظهور با�سمها 

والطابع والنا�سر - اإن وجد - باحلب�ض مدة  ل تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ل جتاوز 

خم�سة اآلف دينار اأو بالعقوبتني معاً.

مادة )87(

يجب ن�سر جميع البالغات الر�سمية التي ت�سل ال�سحيفة قبل طباعتها مبدة معقولة 

ويف اأول عدد ي�سدر منها وبالن�ض الكامل.

مادة )88(

ل يجوز ملرا�سلي ال�سحف اأو املجالت اأو وكالت الأنباء والإذاعات الأجنبية ممار�سة 

عملهم يف مملكة البحرين قبل اأن يح�سلوا على ترخي�ض بذلك من الوزارة, ويكون 

الرتخي�ض ملدة �سنة قابلة للتجديد.

ويعاقب على خمالفة هذا احلظر بغرامة ل جتاوز األف دينار.

مادة )89(

لالإدارة اأن تنذر مرا�سل ال�سحيفة اأو املجلة اأو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية اإذا تبني 

اأن الأخبار التي ن�سرها تنطوي على مبالغة اأو اختالق اأو ت�سليل اأو ت�سويه, فاإذا تكرر 

منه ذلك جاز �سحب الرتخي�ض املمنوح له بقرار من الوزير.

الباب الرابع

اأحكام عامة

مادة )90(

ل ت�سري اأحكام هذا القانون على املطابع التي متلكها الدولة اأو املطبوعات ال�سحفية و�سائر 

املطبوعات التي ت�سدرها الوزارات املختلفة واإدارتها واملوؤ�س�سات والهيئات التابعة لها.
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مادة )96(

على الوزراء – كل فيما يخ�سه -  تنفيذ اأحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

          ملك مملكة البحرين      

حمد بن عي�سى اآل خليفة        

   رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة        

      وزير الإعالم

نبيل بن يعقوب احلمر

�سدر يف ق�سر الرفاع:

بتاريخ 17 �سعبان 1423هـ

املوافق 23 اأكتوبر 2002م
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