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 متطلبات اصدار صحيفة )جريد( كمطبوع دوري  -محاضرة بعنوان 

 

 : يدورمتطلبات اصدار صحيفة )جريدة( كمطبوع 

ً )يدة ر التصريح العرالي الجرعتبا  ( من  الن ا التعرينل النور هورد  مطبوعاً دوريا

وه  لم يشر النى ولنن  8661لسنة  606في المادة األولى م  لانو  الملن عات رلم 

فني  ر)صراحة( حي  اوضنح ا  المطبنوا الندورر كنو طنا مطبنوا يصندر باسنتمرا

)الجرينندة( ومننا ط ينطبننك علي نناو  متسلسننلة وفنني هولننات معينننةو وكننوا كننو حنناا داعنندا

 وحسب كوا المف نوم العناصنر الضنرورية فني تعرينل ولينام الجريندة يمطن  اجمال نا

 :  باالتي

تشنننما وسننناعا التعبينننر األالنننر   ينننر  ا  الجريننندة مطبنننواو وكننني بنننولن ال .8

إلننى المطبوعننات بننالمعنى  ينصننرل كنننا المطبوعننة طمننا ا  تعبيننر المطبننوا 

 في.الضيك التعلك بالنشر. الصح

يصدر المطبوا بأسم الاص بهو فلطا جريندة اسنم واجند تصندر بنهو وكنوا  ا  .6

المطبوعننات األالننر  ملننا الطتننب ويجننب ه  ال  كننو الننور يمينني الجرينندة عنن 

 . يطو  كوا االسم لد اطلك على مطبوا دورر مجاي

ه  يصدر المطبوا بصفة دورية( ف و  الدورية كي التي تمط  الصنحافة من   .3

وكنني التنني تبننرر وضننخ احطننام الاصننة ب نناو همننا  اإلع ميننة الميننام بوفيفت ننا

متفرلننة تعبننر عنن   اتجاكننات  ال تتضننم  إال فأن ننايننة رالمطبوعننات  يننر الدو

 اراء اصحاب ا. 

ً ات الدورينة كني التني تصندر بنناء ا الطنة مطبوعوالم تف نر  بحين   وضنوعة سنلفا

دا في واته فيطو  م  المعرول ممدما ا  طا  الموضوا محد م ما دةلمدة  ير محدو

فالطتناب  المطبوا ينت ي تبعا لولن بعد فتنرة لند تطنوا هو تمصنرو فن  يعتبنر دورينة 

الور يف ر فني عندة اجنياء ال يعتبنر مطبوعنا دورينا ال  موضنوعه محندد فني واتنه 

 بعد اجا معي . اوتنت ي اجياء  حتم
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ةو اعتبنر )جريندة هو مجلنة( وولنن هينا وحسب كوا المف ومو متى طا  المطبنوا دورين

ف ور اعداد و فمد يصدر المطبوا يومية او طا اسبوا  ي طانت الفترة التي تفصا ب

 .او طا ش ر او مدة تييد على ولن

 صدور المطوا الدورر بعد صدور اعداد  األولنى ال نتفاموتجدر االشارة ا  عدم ا

لنند انصننرفت نيتننه بننداءة الننى  ( متننى طننا  اللابننت ه  الناشننرةالدورينن ينفنني عنننه صننفة

اصدار  بصورة دوريةو والمانو  في كو  الحالة يتعمب الصنحل  ينر المنتفمنة فني 

لسننننة  606( منن  لنننانو  . المطبوعننات رلننم 62صنندوركاو حينن  اشنننارت المننادة )

 صندار ب المطبنوا الندورر عن  احاوا تنأالر صنا االى الغاء اجاية المطبنو 8661

 ن عذر مشروع مدة :صدوره بدوبعد اجايته او بعد 

ً   . ه  وا اليومي او الور يصدر اطلر م  مرة في االسبوا.بالمط ل لي  يوما

ً  ستي   . ب  للمطبوا األسبوعي.. يوما

 . تسعي  يومأ نصل الش رر . ت

 للمطبوا الش رر .ماعة وعشرو    .  

 السنور .سنتي  للمطبوا  . ج

النندوررو محننا او مطننا  الصنندور منن  تفاصننيا  العنننوا  الواضننح المطبننوا .4

مننخ االشننارة الننى  لطترونننيالبرينندر هو اال  عنننوا  المراسننلة سننواء العنننوا

او  الندورر بنالمطبوا الاصنةالمطبعة التي لامنت بعملينة الطبنخ سنواء طاننت 

 الارجة عنه. 

المطبنوا  ( من  المنانو  حين  اشنارت ه  ينوطر فني 83اطدت علينه المنادة ) وكوا ما

وفي مطا  باري اسمه و عنوا  مطتنب ادارتنه واسنم مالطنة ورعنيي تحرينر  الدورر 

 . طبخ في ا ورلم العدد وتارياله التي والمطبعة
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يشنار إلنى  عنندما الصنحفية باإلصنداراتوكوا ما جرت علية العادة وسيالات العما  

ولنن فنني صنندر الصنفحة االولننى والغننرإل من  كننوا اإلجننراء يعنود ألسننباب تنفيميننة 

رية وااليرا لضاعية لتولينك الصنحيفة عنند نشنركا منواد ممنوعنة بممتضنى وفنية وادا

 المانو .

  

 الدورياجازة المطبوع 

را منالمطبنوا الندورر )الجريندة( ا داربإصنموضنوا االجناية ار. التنراليص  يعتبر

تنفر في كو  الج ات  اساسيا في اطتساب عملية االصدار اطاركا المانوني. وعادة ما

الرسنننمية المسنننثولة ملنننا ويارات االعننن م او اللمافنننة هو الدااللينننة حسنننب طبيعنننة 

ً وفي العراق فا  ولن طا  مناط ياسي التشريعات والنفام الس بويارة اإلعن م سنابما  ا

 ويمتضي الشروط التالية :

ا  يطو  لطا مطبوا دورر مالن ورعنيي تحرينر مسنثواو وا  يطنو  كنوا   .8

طما اشارت الى ولن المادة اللاللة من  لنانو   األالير حاعية على ش ادة عالية.

 . 8661لسنة  606المطبوعات العرالي رلم 

اوا طا  مالن المطبوا الدورر السياسي )شرطة( فيجب ا  تطو  مثسسة فني  .6

( ونفام نا الندااللي تأسييالعراقو وعلى ممدم الطلب ه  يرفخ بطلبة )ش ادة 

الشنرطات بنويارة  صادرة ومصادق علي ا من  لبنا داعنرة تسنجيا واعمناركم

 النامت ممحنا التجارةو تتضم  هسم مندير الشنرطة واعضناء مجلني ادارت نا و

 واعماركم . وجنسيات م

. هفيجنب ا  تطنو  مثسسن ()جمعينة السياسنيوا الندورر باوا طا  مالن المط .3

في العراق وعلي ا تمديم صورة مصدلة من  اجايت نا واسنماء ال يعنة االدارينة 

 ومحا الامت م وجنسيات م.

ا  يطو  عراليا و ير محطوم عليه بجناية  دورروا البيشترط في مالن المط .4

 ر سياسية هو جنحة.  ي
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الننندورر ورعنننيي التحرينننر المسنننثوا لننند اطمننن   واا  يطنننو  مالنننن المطبننن  .5

لم  تجاوي الس  المحنددة لبلنوا الرشندو  الالامسة والعشري  م  العمر وكوا 

لصنى للسن  فني كنوا المجنااو فيجنوي ه  اوي حف ه  المشروا لم يمرر حنده 

 يتجاوي ط  من ما الستي  م  العمر. 

يجنوي ه  يطننو  مالننن المطبننوا النندورر اضنال الننى تننوافر الشننروط اعنن  و  .6

 ع م والصحافة.رعيسة التحرير اوا طا  صاحبه ش ادة جامعية في شثو  اال

 

يصننطلح علننى تسننميته فنني  كننو  المتطلبننات فنني عمليننة االصنندار الصننحفية مننا تملننا

( هر منح الموافمة المانونية فني اصندار لإلجاية العامة تشريعات االع م ب )المواعد

شنابه منخ االالنو بنفنر االعتبنار التبناي   راعند ومجن ت ومناجالمطبوا الجنورر من  

 فنيالمواعند  الحاصا علنى التشنريعات بني  الندوا فني بحل نا وتناول نا لتفاصنيا تلنن

ية بالموافمنة علنى مننح المواعند وإجراءات نا التنفيوينة ح صالمانو  العرالي انيطت ال

و علي ا النفر في الطلب ال ا شن ر  اابمسبويارة اإلع م  جارةاال في منح االمتياي

ت الويارة في الطلب فيعتبر المطلوب بلمدة ولم ت انت ت فإواواحد م  تاريخ تسجيله 

 ..امجاي

ياسننيو فننا  اجايتننه تتطلننب اضننافة الموافمننة ويارة حالننة المطبننوا النندورر الس فنني

مجلي الويراء. ويحمنك لمن  ينرفإل طلبنه االعتنراإل  م  االع م استحصاا لرار

ويطنو  لنرار  على ولن الور مجلي الويراء ال ا به عشنر يومنا من  تناريخ التبلين 

 المجلي ن اعيا

 


