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فيصل الدويسان

الدويسان يقترح إنشاء مجلس أعلى لإلعالم المرئي والمسموع
قدم اقتراحاً بقانون ضم 43 مادة ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري وله تملك األموال المنقولة وغير المنقولة

األش�خاص  وعل�ى  القان�ون  ألح�كام  وفق�ًا  ص�ادر  ترخي�ص  عل�ى  الحص�ول  بع�د  إال  الب�ث  أعم�ال  ممارس�ة  ت�ج�وز  ال 
ال�م�ص�رح له�م ب�م�وج�ب ق�ان�ون س�ابق ال�ع�م�ل عل�ى تص�حي�ح أوض�اع�ه�م بم�ا يت�واف�ق م�ع أحك��ام ه�ذا ال�قان�ون

تقدم النائب فيصل الدويس�ان باقتراح 
بقانون في شأن إنشاء املجلس األعلى للمرئي 
واملسموع والذي يهدف إلى تنظيم قطاع 
االستثمار في املرئي واملسموع ووضع احكام 

تنظيمية خاصة في هذا الشأن.

بإذن خاص من الوزارة املعنية.

المادة 35

يحق ألي شخص طبيعي أو معنوي 
أن يرد ف����ي ذات القناة التلفزيونية أو 
احملطة اإلذاعية إذا ما مت املساس بسمعته 
وشرفه وكرامته وعلى املرخص له أن 
يؤمن له جمهورا موازيا. كما يجوز لوزير 
اإلعالم أن يطلب ب����ث أي تصحيح أو 
تكذيب أي خبر يتعلق بسياسة احلكومة 

أو حول أي مرفق من مرافقها.

المادة 36

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص 
عليها قانون آخر، يعاقب كل من مدير 
عام القناة ومعد ومقدم املادة اإلعالمية 
واملتحدث الذي متت مقابلته وكل مسؤول 

عن بثها مبا يلي:
1- بغرامة ال تقل عن خمس����ة آالف 
دينار وال تزيد عن عشرين ألف دينار 
إذا خال����ف أيا مما جاء في فقرات املادة 
34، وفي حالة العود تكون العقوبة هي 
الغرامة مبا ال يقل عن عشرة آالف دينار 

وال يزيد عن أربعني ألف دينار.
2- بغرامة ال تقل عن خمسة آالف 
دينار وال تزيد عن خمس����ة عشر ألف 
دينار عن أي مخالفة أخرى ألحكام هذا 
القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة 
هي الغرامة مبا ال يقل عن عشرة آالف 

دينار وال يزيد عن ثالثني ألف دينار.
ويجوز للمحكمة فضال عن ذلك أن 
تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة ال 

تزيد عن سنة.

المادة 37

ُتعد اإلعالنات بوضوح وبالش����كل 
الذي مييزها بصريا وسمعيا عن البرامج 
واملواد التي تتخللها أو تسبقها أو تعقبها، 
وال يس����مح بوجود إعالنات بأصوات 
ووجوه األشخاص الذين يقدمون األخبار 
والبرامج السياسية، كما يجوز للوزير 
وللرئيس بقرار مسبب حظر أو منع بث 
إعالن وفقا للش����روط والضوابط التي 
تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

او في أي قانون آخر.

المادة 38

)أ( تعتبر قنوات التلفزيون ومحطات 
اإلذاعة التابعة للوزارة مرخصة حكما 
مبوجب أحكام هذا القانون، وال تخضع 

للرقابة مبوجب هذا القانون.
)ب( تعتبر جميع االتفاقيات املوقعة 
قبل نفاذ أحكام هذا القانون بني الوزارة 
وأي جهات اخرى واملتعلقة بالبث وإعادة 
البث صحيحة وس����ارية املفعول حلني 
انتهاء مددها ويجوز للوزارة جتديد تلك 
االتفاقيات أو متديدها وفقا ألحكام هذا 
القانون دون املساس باحلقوق املالية 

للوزارة.
)ج( يس����تثنى م����ن ه����ذا القانون 
اإلعالم املرئي واملسموع الذي يتم وفقا 
لالتفاقيات اإلعالمية أو اتفاقيات التبادل 
أو غيرها التي أبرمتها الوزارة من قبل 
او تلك التي يبرمها املجلس مع القنوات 

أو احملطات خلفا للوزارة.

المادة 39

العامة دون غيرها  النيابة  تختص 
بالتحقي����ق والتص����رف واإلدعاء في 
جميع اجلرائم املنص����وص عليها في 

هذا القانون.

المادة 40

الكلية  دائرة اجلنايات في احملكمة 
هي احملكم����ة املختصة بنظ����ر جميع 
الدعاوى اجلزائي����ة املنصوص عليها 
في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام 
محكمة االستئناف، واستثناء من أحكام 
املادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 
1972 بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام 
محكمة التمييز يجوز الطعن في األحكام 
الصادرة من محكمة االستئناف بطريق 

التمييز أمام محكمة التمييز.

المادة 41

التنفيذية  الالئح����ة  الوزير  يصدر 
القانون  الالزمة لتنفيذ هذا  والقرارات 
خالل س����تني يوما من تاريخ العمل به 

مشتملة ما يلي:
1- نظ����ام ترخيص الب����ث وإعادة 

البث.
2- نظام رسوم ترخيص البث وإعادة 
البث وحتديد مقدارها ورسوم جتديدها 

أو تعديلها.
3- نظام إج����ازة املصنفات املرئية 

واملسموعة.
4- نظام اعتماد مكاتب ومراس����لي 

القنوات املرئية واملسموعة.
5- نظ����ام االتف����اق م����ع األقم����ار 
االصطناعي����ة الت����ي تب����ث القن����وات 

عبرها.

المادة 42

يلغى القانون رقم 61 لس����نة 2007 
بش����أن اإلعالم املرئي واملسموع ابتداء 

من سريان هذا القانون.

المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء � كل فيما 
يخصه � تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

5 - الت����زام املرخص ل����ه بالتقيد 
باالنظمة التي يصدر بها قرار من املجلس 
بشأن إنشاء وتشييد االبراج وتثبيت 
الالزمة  املعدات واالجه����زة واحملطات 

ألعمال البث واعادة البث.
6 - التزام املرخص له باملواصفات 
الفنية املعتمدة من املجلس ألجهزة البث 

واعادة البث.
7 - االحتفاظ بسجل يتضمن جميع 
البرامج التي قام املرخص له ببثها خالل 
اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ 
والتوقيت الذي يت����م بث تلك البرامج 

فيه.
8 - عدم جواز تأجير ترخيص البث 
أو بيعه أو التن����ازل عنه ما لم يوافق 

عليه املجلس.
الفن����ي  االب����داع  تش����جيع   -  9
الكويتي ورعاية مختلف أوجه التراث 

الكويتي.
10 - اللج����وء الى اقص����ى حد في 
الكويتية في  توظيف املوارد البشرية 

ابداع أعمال املرئي واملسموع.
11 - احترام القوانني املتعلقة بحقوق 

املؤلفني.
12 - التزام املرخص له بعدم احلصول 
على أي كسب مالي ناجم عن عمل غير 
مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة 

عمله.

المادة 33

ُيلغى ترخيص الب����ث في االحوال 
التالية:

1 - اذا لم ُيباشر املرخص له أعمال 
البث خالل س����نتني من تاريخ صدور 
الترخي����ص ولم يواف����ق املجلس على 

التمديد.
2 - اذا توقف املرخص له عن البث 
أو اعادة البث مدة جتاوز س����تني يوما 
متتالية، أو مائة وعشرين يوما متفرقة 

خالل السنة الواحدة.
3 - اذا زال����ت الصف����ة القانوني����ة 

للمرخص له ألي سبب من االسباب.
4 - اذا فق����د املرخ����ص ل����ه أيا من 

الشروط املقررة ملنح الترخيص.
5 - اذا أخ����ل املرخص له بالتزامه 
بتعيني مدير عام للقناة املرئية أو احملطة 
املس����موعة، أو فقد مدير القناة أيا من 
الشروط الالزم توافرها فيه ولم ُيعني 
له بديال خالل شهرين جتدد له مبوافقة 

الرئيس.

المادة 34

يجب أال يكون من شأن البرامج واعادة 
بث البرامج أو اجزاء من البرامج، أو اي 

مادة يبثها املرخص له:
1 - االخالل بثوابت الكويت كما هي 
محددة في الدستور ومنها باخلصوص 
تلك املتعلقة باالس����الم وبنظام توارث 

االمارة.
2 - احلض على قلب نظام احلكم في 
البالد أو الدعوة الى تغيير هذا النظام 
بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة 
الى العن����ف لتغيير النظام االجتماعي 
واالقتصادي القائم في البالد أو اعتناق 
مذاهب ترمي الى هدم النظم االساسية 

في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 - التعرض لشخص صاحب السمو 
األمير بالنقد أو ان ُينسب له قول إال بإذن 

خاص من الديوان األميري.
4 - املس ب����اآلداب العامة والنظام 

العام.
5 - متجيد مجموعات ذات مصالح 
سياس����ية أو عرقي����ة أو اقتصادية أو 
مالية أو ايديولوجية أو خدمة مصاحلها 

وقضاياها اخلاصة فقط.
6 - احلث عل����ى العنف أو التمييز 
العنص����ري أو الديني أو على االرهاب 
أو العنف ضد شخص أو مجموعة من 
االشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو 
عقيدتهم أو عدم انتمائهم الى ساللة أو 

امة أو عرق أو ديانة معينة.
7 - التحريض على نهج سلوك يضر 
بالصحة أو سالمة االشخاص واملمتلكات 

أو حماية البيئة.
8 - االحتواء بأي شكل من االشكال 
على ادعاءات وبيانات خاطئة أو من شأنها 

ان توقع املستهلكني في اخلطأ.
9 - إحلاق الضرر بحقوق الطفل كما 

هو متعارف عليها دوليا.
10 - املس����اس باحلي����اة اخلاصة 
للموظف أو املكلف بخدمة عامة أو نسبة 
اقوال أو افعال غير صحيحة له تنطوي 

على جتريح لشخصه واالساءة اليه.
12 - اإلض����رار بعالقات الكويت مع 
الدول العربية واالس����المية اذا مت ذلك 
عن طريق حمالت اعالمية، والدعوة الى 

التعاطف مع العدو الصهيوني.
13 - التأثير في قيمة العملة الوطنية 
أو م����ا ي����ؤدي الى الزعزع����ة بالوضع 
االقتص����ادي للبالد أو يكش����ف افالس 
التجار أو الشركات التجارية أو املصارف 
أو الصيارفة م����ن دون اذن خاص من 

احملكمة اخلاصة.
14 - افشاء ما يدور في اجتماع رسمي 
أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات 
أو مراسيم أو اي اوراق يقرر الدستور 

أو القانون سريتها وعدم نشرها.
15 - افشاء األنباء عن االتصاالت 
الس���رية الرس���مية أو االتفاقي���ات 
واملعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت 
قبل نشرها في اجلريدة الرسمية، اال 

قابلة للتجديد بناء على طلب املرخص 
له وموافقة املجلس، واذا كان الترخيص 
لعدة قنوات او محطات اعتبر ترخيصا 

لكل قناة على حدة.

المادة 25

يصدر املجلس قرارا خالل تس����عني 
يوما من تاريخ تقدمي الطلب باملوافقة 
عليه او رفضه واذا انقضت املدة دون 
القرار اعتب����ر الطلب مرفوضا  اصدار 
ولذوي الشأن احلق في الطعن بالقرار 
امام الدائرة االداري����ة وفقا لالجراءات 
املنصوص عليها في احكام املرس����وم 
بقانون رقم 20 لس����نة 1981 وتعديالته 
خالل ستني يوما من ابالغهم بالقرار او 

من تاريخ املدة املشار اليها.

المادة 26

مع ع����دم االخالل بأح����كام القانون 
رقم 15 لس����نة 1960 بش����أن الشركات 
التجارية والقوانني املعدلة له ، يتولى 
املجلس تعيني مراقب حسابات يتولى 
تدقيق وبيان املركز املالي حلس����ابات 
الشركة املرخص لها بالبث وفق االنظمة 
والضواب����ط التي يص����در بها قرار من 

املجلس.

المادة 27

يجب مباشرة املرخص له اعمال البث 
في بحر سنتني من تاريخ حصوله على 
الترخيص وللمجلس متديد هذه املدة 
بحد اقصى ستة شهور اذا قدم املرخص 

له اسبابا مقبولة.

المادة 28

على املرخص له ان يقدم للمجلس 
خالل ثالثة اش����هر من تاريخ اخطاره 
باملوافقة ما يفيد ايداعه خزينة املجلس 
كفالة مالية مقدارها مليون دينار اذا كان 
الترخيص لقن����اة تلفزيونية اخبارية 
او عامة، وخمسمائة الف دينار اذا كان 
الترخيص لقناة تلفزيونية متخصصة 
او محطة اذاعي����ة FM اخبارية، ومائة 
الف دين����ار اذا كان الترخيص حملطة 
اذاعية عامة او متخصصة، ويجوز ان 
يقدم املرخص له بدال من الكفالة املالية 
ضمانا مصرفيا موجها الى املجلس خاليا 
من اي قيد، وللمجلس احلق في صرف 
الكفالة او قيمة الضمان للوفاء مبا يلزم 
به املرخص او مدير القناة التلفزيونية او 
احملطة االذاعية من التزامات او غرامات 
مالية مس����تحقة بناء على احكام هذا 

القانون.

المادة 29

يتضمن ترخيص البث اسم القناة 
املرئية او احملطة املسموعة التي يباشر 
املرخص له البث من خاللها والغرض من 
انشائها وما اذا كانت اخبارية ام عامة 
ام متخصص����ة ام غير ذلك مع االلتزام 

بعد اخلروج عن هذا الغرض.

المادة 30

يعني طال����ب الترخيص مديرا عاما 
للقناة التلفزيونية او احملطة االذاعية 
كممثل قانوني له امام املجلس واجلهات 
احلكومية االخرى او الغير، ويشترط 

في املدير العام ما يلي:
1- ان يكون كويتي اجلنسية ال يقل 
عمره عن ثالثني س����نة ميالدية وكامل 

االهلية.
2- ان يكون حائزا على اجازة جامعية 

معترف بها.
3- ان يكون ذا خبرة في مجال االعالم 

ال تقل عن خمس سنوات.
4- أال يجمع بني وظيفته واي وظيفة 

حكومية وان يتفرغ لعمله.
5- أال يكون قد ص����در بحقه حكم 
نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف 

واالمانة.

المادة 31

اذا خال منص����ب املدير العام وجب 
على املرخص له تعيني مدير جديد خالل 

ستني يوما من خلو املنصب

المادة 32

على املرخص له التعهد على منوذج 
الطلب بااللتزامات التالية:

1 - ان يرف����ق م����ع الطلب اس����ماء 
املساهمني أو الشركاء الذين ميتلك كل 
منهم اكثر من 5% من رأسمال مقدم الطلب 
وحصة كل منهم، واسم املفوض بالتوقيع 

عن مقدم الطلب.
2 - التقيد بالقرارات التي يصدرها 
املجلس والتعهد بدفع الغرامات املالية 
الت����ي يوقعها على املرخص له اذا أخل 

بشروط الترخيص الواردة.
3 - التزام املرخص له بإظهار شعار 
القناة خالل البث املرئي وذكر اسم احملطة 
البث  والتردد املستخدم خالل ساعات 

املسموع.
4 - الت���زام املرخ���ص له بتقدمي 
املعلومات والبيانات املتصلة بأعمال 
البث واعادة البث التي يطلبها املجلس 
من���ه وبتمكني موظف���ي املجلس من 
التحق���ق من صحة ه���ذه املعلومات 
والبيانات وتقدمي جميع التسهيالت 
الالزمة في ه���ذا اخلصوص لالطالع 
على سجالت وأوراق القناة وفحص 

اجهزتها ومعداتها.

يدخل ضمن اختصاصها انشاء وتشغيل 
القنوات االرضية والفضائية وتشغيل 
احملطات االذاعية او العمل في مجاالت 
الدعاية واالعالن واالنتاج الفني او االعالم 

بصفة عامة.
2 � ان يك����ون جميع اعضاء مجلس 
االدارة من الكويتيني واال يقل عمر عضو 
مجلس االدارة عن ثالثني عاما ميالدية 

وان يكون كامل االهلية.
3 � ان يس����توفي جميع الش����روط 
الواردة في  االدارية واملالية والفني����ة 

النموذج املرفق بالترخيص.

المادة 19

تبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
كل االجراءات الالزمة الصدار ترخيص 

البث.

المادة 20

يحدد طالب الترخيص نوع النشاط 
االعالمي املراد طلب الرخصة من اجله 

من االنواع التالية:
1 � قناة اخبارية وبرامج سياسية، 
اقتصادية ووثائقية ارضية وفضائية، 
ويش����ترط ان يكون رأس����مال الشركة 

عشرين مليون دينار فأكثر.
2 � قناة اخبارية وبرامج سياسية، 
اقتصادي����ة ووثائقي����ة فضائية فقط، 
ويش����ترط ان يكون رأس����مال الشركة 

عشرة ماليني دينار فأكثر.
3 � قن����اة عامة ارضي����ة وفضائية، 
ويش����ترط اال يقل رأسمال الشركة عن 

خمسة عشر مليون دينار.
4- قناة عامة فضائية فقط، ويشترط 
أال يقل رأسمال الشركة عن خمسة ماليني 

دينار.
5- قناة متخصصة ارضية وفضائية، 
ويش����ترط أال يقل رأسمال الشركة عن 

عشرة ماليني دينار.
6- قن����اة متخصص����ة فضائي����ة، 
ويش����ترط أال يقل رأسمال الشركة عن 

خمسمائة الف دينار.
7- قناة تثقيفية تعليمية غير جتارية 
ارضية او فضائية، حتدد جميع شروطها 
في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة 

ومع مؤسسات املجتمع املدني.
8- خطة اذاعية اخبارية FM ويشترط 
أال يقل رأسمال الشركة عن خمسة ماليني 

دينار.
9- محطة اذاعية عامة FM  ويشترط 
أال يقل رأسمال الشركة عن ثالثة ماليني 

دينار.
 FM 10- محط����ة اذاعية متخصصة
ويش����ترط أال يقل رأسمال الشركة عن 

مائتني وخمسني الف دينار.
اذاعي����ة FM تثقيفية  11- محط����ة 
تعليمية غير جتارية، حتدد كافة شروطها 
في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة 

ومع مؤسسات املجتمع املدني.

المادة21

ال يجوز للقنوات واحملطات االذاعية 
املتخصصة بث نشرات االخبار او البرامج 

السياسية مطلقا.

المادة 22

دون احتس����اب مدة االعادة فإنه ال 
يجوز للقناة العامة او احملطة االذاعية 
العامة ان تبث اكثر من نشرتي اخبار 
في اليوم وال برامج سياسية تزيد عن 
سبع ساعات اسبوعيا، ويجوز للمجلس 
بن����اء على طلب املرخص له في حاالت 
الكوارث أو احلروب زيادة هذه النسب 

ملا فيه املصلحة العليا للدولة.

المادة 23

ال يجوز للقنوات العامة واملتخصصة 
مترير شريط الدردشة محمال بتعليقات 
ف����ي  آراء  او  ذات صبغ����ة سياس����ية 
الشخصيات السياسية او الدينية وميكن 
للمجلس بناء عل����ى طلب املرخص له 
املوافقة له بالس����ماح وملدة محدودة ال 
تزيد عن ثالثني يوما ميكن جتديدها ملرة 
واحدة فقط وملدة مماثلة بتمرير شريط 
دردشة ذي صبغة سياسية في حاالت 
االحتفال او الكوارث او احلروب يقدرها 
املجلس ملا فيه املصلحة العليا للدولة، 
التعليقات السياسية  كذلك يحظر بث 
من قبل اجلماهير على احملطات االذاعية 
العامة واملتخصصة ويستثنى من ذلك 

محطات االذاعة الرسمية للدولة.

المادة 24

مدة الترخيص هي عش����ر سنوات 

واملعاه����د العليا، ويعتب����ر املوظفون 
العامون منتدبني طيلة مدة عضويتهم 

باملجلس بحكم هذا القانون.

المادة 10

يتعني على اعضاء املجلس طيلة مدة 
عضويتهم وخالل سنة من نهايتها عدم 
اتخاذ اي موقف علني بش����أن القضايا 
التي يبت فيها املجلس او التي س����بق 
البت فيها والتي ميكن ان حتال اليه في 

اطار ممارسة عمله.

المادة 11

يعتب����ر الرئي����س رئيس����ا للجهاز 
التنفيذي للمجلس ويساءل امام الوزير 
عن سير اعمال املجلس وجهازه التنفيذي، 

كما يسأل عن املهام التالية:
1 � متابعة تنفيذ السياس����ة العامة 

لإلعالم واخلطط املقررة بشأنها.
2 � ادارة املجلس واجلهاز التنفيذي 

واالشراف على شؤونهما.
3 � التنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

مبهام املجلس.
4 � رفع تقارير عن منح رخص البث 
او جتديدها او تعديلها او الغائها وفقا 

الحكام هذا القانون.
5 � ابرام العقود واالتفاقيات مع الغير 
مبا في ذلك اتفاقي����ات الترخيص بعد 

موافقة املجلس.
6 � اعداد مش����روع ميزانية املجلس 
وحسابه اخلتامي وتقدميها للوزير متهيدا 

لعرضها على مجلس الوزراء.
7 � القيام بأي اعمال يكلفها به الوزير 

لها عالقة بتنفيذ هذا القانون.

المادة 12

يجتمع املجلس بدعوة من رئيس����ه 
تبعا لفترات محددة في نظامه الداخلي 
وكيفما كان احلال فإنه ينعقد مرة واحدة 

في الشهر على االقل.
وللرئيس او خمس����ة من االعضاء 
حق دعوة املجلس لالنعقاد، ويجتمع 
املجلس للنظر في جدول اعماله والذي 
يعده احد املدراء التنفيذيني في املجلس 

ممن يكلفهم الرئيس بذلك.

المادة 13

اجتماع����ات املجل����س س����رية، وال 
يصح االجتم����اع اال بحضور الرئيس 
واربعة اعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية 
احلاضرين، فإن تعادلت االصوات رجح 

اجلانب الذي فيه الرئيس.

المادة 14

أ � للمجلس جه����از اداري تنفيذي 
يضم االدارات التالية:

1 � ادارة الشؤون االدارية واملالية.
2 � ادارة شؤون املرئي.

3 � ادارة شؤون املسموع.
4 � ادارة الشؤون الهندسية.

5 � ادارة االبداع، وتختص بالبحوث 
والتدري����ب والتطوير في مجال املرئي 

واملسموع.
التس����ويق والعالق����ات  ادارة   �  6

العامة.
7 � املستشارون القانونيون.

ب � يح����ق للرئيس بناء على كتاب 
مس����بب للوزير اقت����راح ادارة جديدة 
ملواكبة تنام����ي العمل في قطاع املرئي 

واملسموع.

المادة 15

يعني مجموعة مراقبني الدارتي املرئي 
واملسموع في اجلهاز االداري للمجلس 
وذلك الجل االضطالع باملهام املسندة اليها 
بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 
او الجل تنفيذ قرارات املجلس ويكلفون 

باآلتي:
1 � مراقبة الوثائق وفي عني املكان قصد 

اثبات مخالفات احكام هذا القانون.
2 � تسجيل جميع البرامج االذاعية 

والتلفزيونية بالوسائل املالئمة.
3 � جمع كل املعلومات الالزمة للتأكد 
من التقي����د بااللتزامات املفروضة على 

املرخص لهم.

المادة 16

ال يج����وز ان تس����تعمل املعلومات 
احملص����ل عليها من ل����دن املراقبني في 
اجلهاز االداري للمجلس تطبيقا الحكام 
هذا القانون الغراض غير التي تتعلق 
بالقي����ام باملهام املس����ندة اليهم ومينع 
الكش����ف عنها، وال يجوز االدالء بها اال 
امام احملاكم املختصة املرفوع االمر اليها 
بشكوى من الرئيس او السلطة القضائية 

املختصة.

المادة 17

ال يجوز ممارسة اعمال البث اال بعد 
احلصول على ترخيص بث صادر وفقا 
القانون، وعلى االشخاص  الحكام هذا 
املصرح لهم مبوجب قانون سابق العمل 
على تصحيح اوضاعهم مبا يتوافق مع 
احكام هذا القانون قبل انقضاء سنة من 

بدء سريانه.

المادة 18

يقدم طل����ب الترخيص الى املجلس 
وفقا للنموذج املعد لذلك، ويشترط في 

طالب الترخيص ما يلي: 
1 � ان تكون شركة كويتية مساهمة 

قطاع املرئي واملسموع.
5 � السهر على تطبيق مبادئ احلرية 
وح����ق التعبير عن اآلراء ضمن النظام 
العام، ورعاية ح����ق الرد وحق امللكية 

الفكرية.
6 � اقرار قواعد لتنظيم أمور الدعاية 
العامة اخلاصة بانتخابات  االنتخابية 
مجلسي األمة والبلدي ما لم يصدر قانون 
خاص بذلك، ف����إذا صدر قانون خاص 
بش����أن الدعاية االنتخابية،، تعنينّ على 
املجلس العم����ل على وضع النصوص 

التشريعية موضع التطبيق.
7 � مراقبة برمجة ومعايير االعالن 

التجاري التي يبثها املرخص له.
8 � سن املعايير ذات الطابع القانوني 
او التقني لقياس عدد املتابعني قنوات 

ومحطات املرخص لهم.
9 � استقبال شكاوى جمهور اعالم 
املرئ����ي واملس����موع مبا يكف����ل حماية 

مصاحلهم قبل املرخص لهم.
10 � النظر في الشكاوى التي قد تنشأ 
فيما بني املرخص لهم بعضهم بعضا او 

بني املرخص لهم وبني اجلمهور.
11 � متثيل دولة الكويت في احملافل 
الدولية واملؤمترات التي تتعلق بعمل 
املجلس وإب����رام االتفاقات الدولية في 

مجال املرئي واملسموع.

المادة 4

يضم املجلس األعلى في عضويته 
تسعة اعضاء، يتم تعيينهم على النحو 

اآلتي:
1 � الفئة األولى: خمس����ة يختارهم 
رئي����س مجلس ال����وزراء، على ان يتم 
انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم 
في اولى جلسات املجلس والتي يرأسها 
اكبر االعضاء سنا، ومدة عضويتهم هي 
اربع سنوات ميالدية ال يجوز متديدها 
اال ملرة واحدة فقط وملدة مماثلة، وسواء 
مت مت التجديد لهم جميعا او لبعضهم 
توجب انتخاب الرئيس من بينهم في 
اول جلس����ة يحضرها العضو اجلديد 

من هذه الفئة.
2 � الفئة الثاني����ة: اثنان يختارهم 
رئيس مجلس األمة، ومدة عضويتهما 
سنتان اثنتان ال يجوز جتديدهما اال ملرة 
واحدة مماثلة، وفي حال غياب مجلس 
االمة ألي حال من االحوال، يختار وزير 

اإلعالم اثنني آخرين من الفئة الثالثة.
3 � الفئة الثالثة: اثنان يتم ترشيحهما 
من قب����ل النقابات املختص����ة باملرئي 
واملسموع او النقابات املختصة باالنتاج 
الفني التلفزيوني او االذاعي او السينمائي 
ولوزير اإلعالم حرية االختيار من بينهم، 
ومدة عضويتهما سنتان اثنتان ال يجوز 

جتديدهما مطلقا.

المادة 5

أ � يبلغ رئيس مجلس الوزراء بقرار 
رئيس مجلس االمة بشأن اختيار عضوي 
املجلس، وبقرار وزير اإلعالم بش����أن 
اختيار عضوي املجلس قبل ثالثني يوما 

من موعد بدء سريان العضوية.
ب � يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا 
بتحديد راتب الرئيس وحقوقه املالية 
بعد اختياره من قبل املجلس ويوازي 
وكيل وزارة في االدارة احلكومية، كما 
يصدر ق����رارا آخر بتحديد رواتب بقية 

اعضاء املجلس وحقوقهم املالية.

المادة 6

يشترط في اعضاء املجلس الشروط 
التالية:

أ � ان يكون كويتي اجلنسية.
ب � ان يك����ون حاص����ال على اجازة 

جامعية معترف بها.
ج � اال يتج����اوز عمره وقت تعيينه 

السبعني عاما.
د � ان يك����ون لديه خبرة مبا ال يقل 
عن خمس سنوات في مجال االنتاج او 
االعداد او التقدمي او االخراج في برامج 

املرئي واملسموع.
ه� � اال يكون ق����د صدر بحقه حكم 
نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف 

واألمانة.

المادة 7

اذا شغر منصب الرئيس ألي سبب 
من األسباب حل نائبه في منصبه مؤقتا 
الى حني تعيني عضو جديد ليتم انتخاب 
رئيس آخر للمجلس، واذا انتهت عضوية 
احد اعض����اء املجلس قبل انتهاء مدتها 
املقررة بحكم هذا القانون وجب تعيني 
بديل له خالل ثالثني يوما بذات الطريقة 

التي مت اختيار سلفه بها.

المادة 8

ال يجوز ان يكون ألعضاء املجلس 
أو ألزواجهم او ألقاربهم حتى الدرجة 
الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة 
في اي استثمار في قطاع االعالم املرئي 
واملسموع طيلة مدة عمله في املجلس 
وعليه ان يق����دم العضو للوزير خالل 
ثالثني يوما تالية لبدء العضوية تصريحا 
خطيا يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة 
او الحقة قد تنشأ مدة عمله باملجلس.

المادة 9

ال يجوز اجلمع بني عضوية املجلس 
او اي وظيفة اخرى ويستثنى من ذلك 
األساتذة الباحثون في اجلامعات والكليات 

وجاء في االقتراح بالقانون:
املادة 1

ُيقصد باملصطلحات التالية املعاني 
املذكورة إزاءها، ما لم تدل القرينة على 

غير ذلك:
1 � الوزير: وزير اإلعالم.

2 � املجلس: املجلس األعلى لإلعالم 
املرئي واملسموع.

3 � الرئيس: رئيس املجلس األعلى 
لإلعالم املرئي واملسموع.

4 � األعضاء: أعضاء املجلس األعلى 
لإلعالم املرئي واملسموع.

5 � اإلع����الم املرئي واملس����موع: كل 
عملية بث تلفزيوني أو إذاعي مشفرة 
أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات 
معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات 
أو رس����ومات أو كتابات من أي نوع ال 
تتصف بطابع املراسالت اخلاصة وذلك 
بوس����ائل سلكية أو غير سلكية أو عن 
طريق الكابالت أو األقمار االصطناعية 
أو أي وس����يلة أخرى متكن أفرادا من 
اجلمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه 

وقت اإلرسال ومكان استقباله.
6 � البث: ارس����ال األعمال والبرامج 
املرئية واملس����موعة بواسطة موجات 
كهرومغناطيسية أو عبر أقمار اصطناعية 
أو تقنيات أو وسائل أخرى متكن اجلمهور 

من استقباله.
7 � إعادة البث: استقبال وإعادة بث 
قنوات خاص����ة من داخل الكويت ليتم 

استقبالها داخل الكويت بال تغيير.
8 � ترددات البث املرئي واملسموع: 
مخصصات البث املرئي واملسموع من 
الطيف الترددي واحملددة وفقا إلصدارات 

.ITU االحتاد الدولي لالتصاالت
9 � التشفير: أنظمة تقنية للتحكم 
في خدمة املرئي واملسموع بالسماح أو 

املنع أو اإليقاف.
10 � البرام����ج: اخلدم����ات املرئية أو 
املسموعة أو أي جزء منها يبثها املرخص 

له للجمهور.
� الترخي����ص: اإلذن للش����خص   11
االعتب����اري لتمكينه من اعمال البث أو 

إعادة البث.
12 � املرخص له: أي شخص اعتباري 
يرخص له املجلس إنش����اء وتش����غيل 
عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع 

أو البيع لهذه اخلدمات.
13 � اتفاقي����ة الترخي����ص: العقد أو 
االتفاقية املوقعة بني املجلس واملرخص 
له، حتدد العالقة بينهما وحتدد حقوق 

والتزامات كل منهما.

المادة 2

أ � تنشأ هيئة مستقلة تسمى املجلس 
األعلى لإلعالم املرئي واملسموع، تتبع 

وزير اإلعالم.
ب � يتمت����ع املجل����س بش����خصية 
اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري وله 
متلك االموال املنقول����ة وغير املنقولة 
والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام 
بجميع التصرف����ات القانونية الالزمة 
لتحقيق اهدافها، وتكون موارده املالية 
من امليزانية العامة للدولة، واملقابل املالي 
للخدمات والدراسات واالستشارات للغير 
واستثمارات ممتلكاته ومقابل الترخيص 
وحصيلة الغرامات والتعويضات طبقا 
ألحكام هذا القانون والتبرعات والهبات 
واإلعانات واملنح التي يقبلها املجلس.

ج � للمجلس ميزانية خاصة مستقلة 
يتم اعدادها طبقا للقواعد التي حتددها 
اللوائح الداخلية للمجلس دون التقيد 
بالقوانني أو اللوائح أو النظم احلكومية 
اخلاصة بهذا الش����أن، كما يكون لديه 
حس����اب خاص لدى البنوك تودع فيه 
موارده ويرحل الفائ����ض من ميزانية 
املجلس من سنة الى أخرى وللمجلس 
امليزانية على  حتديد أوج����ه ص����رف 
األغراض وااله����داف التي يختص بها 

املجلس.
د � تعام����ل أم����وال املجلس معاملة 

األموال العامة.
ه� � للمجلس حق التقاضي وأن ُينيب 

عنه أي محام يوكله لهذه الغاية.

المادة 3

يناط باملجلس املهام التالية:
1 � دراسة طلبات الترخيص والبت 

فيها ومنح الرخص.
2 � تنظيم ومتابع����ة كل ما يتعلق 
البث وجودة املنتج وتوزيعه  بنشاط 
واستقباله مبا يضمن توافر واستمرار 

اخلدمة.
3 � اب����داء الرأي فيما يحيله مجلس 
الوزراء ان مجلس االمة او الوزير فيما 
يتعل����ق بقطاع املرئي واملس����موع من 
مش����اريع قوانني او اقتراحات بقوانني 
او قرارات قبل اقرارها من مجلس الوزراء 

او من مجلس االمة.
4 � رفع االقتراح الى الوزير بش����أن 
التغييرات التشريعية والتنظيمية التي 
تفرضها جميع كافة التطور ألنش����طة 


