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دولة الكویت
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن اإلعالم المرئي والمسموع (

 ( 2007 / 61

عدد المواد: 21 
تاریخ الطباعة: 20/04/2014

 لرؤیة المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة 

فھرس الموضوعات

00. فصل تمھیدي فصل تمھیدي (1 - 1)
01. الفصل األول الفصل األول (2 - 10)

02. الفصل الثاني في المسائل المحظور بثھا والعقوبات (11 - 14)
03. الفصل الثالث أحكام ختامیة (15 - 21)

- بعد االطالع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجاریة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظیم تراخیص المحالت التجاریة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والقوانین المعدلة لھ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون 15 لسنة 1996،

بالقانون المعدل  اإلداریة  المنازعات  لنظر  الكلیة  بالمحكمة  دائرة  1981 بإنشاء  20 لسنة  رقم  بالقانون  المرسوم  وعلى   -
رقم 61 لسنة 1982،

- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حمایة الملكیة الفكریة،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن قانون المطبوعات والنشر،

- وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه:

0 - فصل تمھیدي

فصل تمھیدي (1 - 1)

المادة 1

في تطبیق أحكام ھذا القانون يقصد بالمصطلحات التالیة المعني الوارد قرين كل منھا:

1) اإلعالم المرئي والمسموع:

كل عملیة بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمھور أو فئات معینة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات ال تتسم بالمراسالت الخاصة، وذلك
بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغیرھا من التقنیات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني أو اإلذاعي.

2) البث:

إرسال األعمال أو البرامج المرئیة أو المسموعة بواسطة موجات كھرومغناطیسیة عبر األقمار الصناعیة أو وسائل أخرى مھما كان وصفھا أو
طبیعتھا تمكن الجمھور من استقبالھا عبر الوسائل الفنیة بمختلف مسمیاتھا.
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3) إعادة البث:

استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت لیتم استقبالھا داخل الكويت بواسطة التقنیة الحديثة وفقًا لنظام الدفع المسبق.

4) القناة:

قناة تتوافر لديھا أجھزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع.

5) البرامج:

البرامج والمواد المرئیة أو المسموعة بكل أنواعھا أو أي جزء منھا يبثھا المرخص له للجمھور.

6) التردد:

حزمة من الموجات الكھرومغناطیسیة المخصصة سواء كانت مرئیة أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة
البث.

7) ترخیص البث:

اإلذن لطالب الترخیص إلنشاء قناة وتشغیلھا بالشروط التي يتم تحديدھا وفقًا للنموذج المعد لذلك والذي يبینه الالئحة التنفیذية.

8) المرخص له:

الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخیص البث وفقًا ألحكام ھذا القانون.

9) الوزارة:

وزارة اإلعالم.

10) الوزير:

وزير اإلعالم.

1 - الفصل األول

الفصل األول (2 - 10)

المادة 2

يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخیص بث صادر وفقًا ألحكام ھذا القانون.

المادة 3

يقدم طلب الحصول على ترخیص البث إلى الوزارة وفقًا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخیص ما يلي:

1- أن تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتیة يدخل ضمن أغراضھا إنشاء وتشغیل القنوات الفضائیة المرئیة والمسموعة أو العمل في مجاالت
الدعاية واإلعالن واإلنتاج الفني أو اإلعالم بصفة عامة.

ويجب أال يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن خمسمائة ألف دينار إذا كان الترخیص لقناة مرئیة، وأال يقل عن مائتي ألف دينار
إذا كان الترخیص المطلوب لقناة مسموعة فقط.

ويشترط في طالب الترخیص أو الشركاء في  الشركة ما يلي:

أ- أن يكون كويتي الجنسیة ال يقل عمره عن ثالثین سنة وكامل األھلیة.

ب- أن يكون محمود السلوك حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نھائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد
إلیه اعتباره.

وفي الشركات المساھمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس اإلدارة.

2- أن يكون مستوفیًا جمیع الشروط اإلدارية والمالیة والفنیة الواردة في النموذج المرفق بالترخیص مع كافة المستندات المؤيدة.

وتبین الالئحة التنفیذية لھذا القانون اإلجراءات الالزمة إلصدار ترخیص البث.

المادة 4

على طالب الترخیص تعیین مدير عام للقناة كممثل قانوني لھا أمام الوزارة والجھات الحكومیة األخرى أو الغیر ويكون مسئوًال عن إدارة القناة
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وتشغیلھا والمواد أو البرامج أو األخبار التي تقوم ببثھا، ويشترط في مدير القناة ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسیة ال يقل عمره عن ثالثین سنة وكامل األھلیة.

2- أن يكون محمود السیرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نھائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد
رد إلیه اعتباره.

3- أن يكون حاصًال على شھادة جامعیة أو ما يعادلھا ولديه خبرة في مجال اإلعالم ال تقل عن خمس سنوات.

4- أن يكون متفرغًا لعمله فقط.

المادة 5

يصدر ترخیص البث بعد استیفاء طالب الترخیص للشروط المحددة في ھذا القانون واإلجراءات المقررة بالالئحة التنفیذية وعلى األخص تحديد وزارة
المواصالت الحیز الفضائي ومجال التردد الالسلكي أو الرقمي أو أقنیة الكیبل التي سیتم البث بواسطتھا.

وإذا كان طلب الترخیص لعدة قنوات فیكون الترخیص لكل قناة على حدة. وتكون مدة الترخص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص
له وموافقة الوزارة.

ويصدر الوزير خالل تسعین يومًا من تاريخ تقديم الطلب قرارًا بالموافقة علیه أو رفضه ولذوي الشأن الطعن في القرار النھائي الصادر بالرفض أمام
الدائرة وفقًا لإلجراءات المنصوص علیھا في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديالته خالل ستین يومًا من إبالغھم بالقرار أو من

تاريخ المدة المشار إلیھا.

ومع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانین المعدلة له، تتولى الوزارة تعیین مراقب حسابات يتولى
تدقیق وبیان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لھا بالبث وفق األنظمة والضوابط التي يصدر بھا قرار من الوزير.

المادة 6

يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خالل سنتین من تاريخ حصوله على الترخیص، وللوزارة تمديد ھذه المدة بحد أقصى ستة شھور إذا قدم
المرخص له أسبابًا مقبولة.

المادة 7

يجب على المرخص له بالبث أن يقدم إلى الوزارة خالل ثالثة أشھر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفید إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالیة مقدارھا
مائة ألف دينار كويتي، ويجوز أن يقدم بدًال من الكفالة المالیة ضمانًا مصرفیًا موجھًا إلى الوزارة مطلقًا من أي قید وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو

قیمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له أو مدير القناة من التزامات أو غرامات مالیة مستحقة بناء على ھذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خالل شھرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.

المادة 8

يتضمن ترخیص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خاللھا – مرئیة أو مسموعة، والغرض من إنشائھا وما إذا كانت شاملة أو
متخصصة في مجاالت معینة مع االلتزام بعدم الخروج عن ھذا الغرض. كما يتضمن الترخیص بصفة خاصة الشروط واألحكام التالیة:

1- احترام القانون والنظام العام واآلداب العامة.

2- التقید بالقرارات التي تصدرھا الوزارة بشأن تنظیم البث.

3- الغرامات المالیة التي توقعھا الوزارة إذا أخل بشروط الترخیص الواردة فیه أو المحددة في ھذا القانون والئحته التنفیذية.

4- االلتزام بإظھار شعار القناة خالل البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خالل ساعات البث المسموع.

5- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبیانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبھا الوزارة من المرخص له وبتمكین موظفي الوزارة
المختصین في التحقق من صحة ھذه المعلومات والبیانات وتقديم جمیع التسھیالت الالزمة في ھذا الخصوص لالطالع على سجالت وأوراق

القناة وفحص أجھزتھا ومعداتھا.

6- التزام المرخص له بالتقید باألنظمة التي يصدر بھا قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشیید األبراج وتثبیت المعدات واألجھزة والمحطات الالزمة
ألعمال البث وإعادة البث.

7- التزام المرخص له بالمواصفات الفنیة المعتمدة من الوزارة ألجھزة البث وإعادة البث.

8- االحتفاظ بسجل يتضمن جمیع البرامج التي قام المرخص له ببثھا خالل اثني عشر شھرًا متتالیة متضمنًا التاريخ والتوقیت الذي تم بث تلك
البرامج فیه.

9- االلتزام بتسجیل كامل مدة البث واالحتفاظ به لمدة ثالثة أشھر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة االطالع على التسجیالت.
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المادة 9

يقع باطًال كل إيجار لترخیص البث.

ويبطل كل بیع أو تنازل عن الترخیص ما لم توافق علیه الوزارة.

المادة 10

مع عد اإلخالل بأي أسباب أخرى تضمنھا ھذا القانون يلغى ترخیص البث بحكم القانون في األحوال التالیة:

1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خالل سنتین من تاريخ صدور الترخیص ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو
إعادة البث مدة تجاوز ستین يومًا متتالیة أو مائة وعشرين يومًا متفرقة خالل السنة الواحدة.

2- إذا زالت الصفة القانونیة للمرخص له ألي سبب من األسباب.

3- إذا فقد المرخص له أيًا من الشروط المقررة لمنح الترخیص.

4- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعیین مدير عام للقناة المرئیة أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيًا من الشروط الالزم توافرھا فیه ولم يعین
بديًال له خالل شھرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.

5- إذا انتھت مدة الترخیص دون تجديده خالل ثالثة أشھر من تاريخ انتھائه.

وفي غیر األحوال السابقة ال يجوز إلغاء ترخیص البث إال بحكم قضائي نھائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب
الترخیص.

2 - الفصل الثاني

في المسائل المحظور بثھا والعقوبات (11 - 14)

المادة 11

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:

1- المساس بالذات اإللھیة أو المالئكة أو القرآن الكريم أو األنبیاء أو الصحابة األخیار أو زوجات النبي – صلى هللا علیه وسلم - أو آل البیت - علیھم
السالم - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسیلة من وسائل التعبیر المنصوص علیھا في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة

1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .

2- التحريض على قلب نظام الحكم في البالد أو الحث على تغییر ھذا النظام بالقوة أو بطرق غیر مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغییر
النظام االجتماعي واالقتصادي القائم في البالد، أو إلى اعتناق مذاھب ترمي إلى ھدم النظم األساسیة في الكويت بطرق غیر مشروعة.

3- التعرض لشخص صاحب السمو أمیر البالد بالنقد، أو أن ينسب له قول إال بإذن خاص من الديوان األمیري.

4- تحقیر أو ازدراء دستور الدولة، أو تحريض على مخالفة نصوصه.

5- إھانة أو تحقیر رجال القضاء أو أعضاء النیابة العامة أو ما يعد مساسًا بنزاھة القضاء وحیاديته.

6- خدش اآلداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانین أو ارتكاب الجرائم.

7- إفشاء األنباء عن اإلتصاالت السرية الرسمیة أو االتفاقیات والمعاھدات التي تعقدھا حكومة الكويت قبل نشرھا في الجريدة الرسمیة إال بإذن خاص
من الوزارة المعنیة.

8- التأثیر في قیمة العملة الوطنیة أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع االقتصادي للبالد أو ما يكشف إفالس التجار أو الشركات التجارية أو
المصارف أو الصیارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.

9- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما ھو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسیم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتھا أو
عدم نشرھا.

10- المساس بكرامة األشخاص أو حیاتھم الخاصة أو المجتمع.

11- الدعوة أو الحض على كراھیة أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

12- المساس بالحیاة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غیر صحیحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو
اإلساءة إلیه.

13- اإلضرار بالعالقات الكويتیة وغیرھا من الدول العربیة أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حمالت إعالمیة.

14- خروج القناة عن غرض الترخیص الممنوح لھا.
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المادة 12

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص علیھا قانون آخر.

يعاقب كلم من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخیص بث بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أو بإحدى
ھاتین العقوبتین، ويجب الحكم بمصادرة جمیع المعدات واألجھزة المستخدمة.

المادة 13

يعاقب كلم من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة اإلعالمیة وكل مسئول عن بثھا بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم
(31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص علیه في المادة (11/2) من ھذا

القانون. ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص علیھا قانون آخر، يعاقب كل منھم بما يلي:

1- بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا بث ما حصر في
المادة (11/1).

2- بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار عن أي مخالفة أخرى ألحكام ھذا القانون.

ويجوز للمحكمة فضًال عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخیص أو وقفه مدة ال تزيد على سنة.

المادة 14

يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعالن، ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تبینھا الالئحة التنفیذية.

3 - الفصل الثالث

أحكام ختامیة (15 - 21)

المادة 15

يصدر الوزير قرارا بتعیین الموظفین الذين يكلفون بإثبات المخالفات ألحكام القانون وتحرير محاضرھا وإجراءاتھا وإحالتھا إلى جھات التحقیق
المختصة، ويكون لھم بھذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقیق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منھا، وللوزارة

الحق في وقف أي برنامج مخالف ألحكام ھذا القانون.

المادة 16

يستثنى من ھذا القانون اإلعالم المرئي والمسموع الذي يتم وفقًا لالتفاقیات واإلعالمیة أو اتفاقیات التبادل أو غیرھا التي تبرمھا الوزارة مع
القنوات أو المحطات.

المادة 17

تختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق والتصرف واالدعاء في جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون.

المادة 18

دائرة الجنايات في المحكمة الكلیة ھي المحكمة المختصة بنظر جمیع الدعاوى الجزائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون وتستأنف أحكامھا أمام
محكمة االستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة التمییز يجوز

الطعن في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف بطريق التمییز أمام محكمة التمییز.

المادة 19

تنشر في الجريدة الرسمیة األحكام القضائیة الجزائیة النھائیة والقرارات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون.

المادة 20

يصدر الوزير الالئحة التنفیذية والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون خالل ستة أشھر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:

أ) نظام ترخیص البث وإعادة البث.

ب) نظام رسوم ترخیص البث وإعادة البث وترخیص التداول وتحديد مقدارھا ورسوم تجديدھا أو تعديلھا.
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ج) نظام إجازة المصنفات المرئیة والمسموعة.

د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئیة والمسموعة.

ھـ) نظام االتفاق مع األقمار الصناعیة التي تبث القنوات من خاللھا.

كما يصدر الوزير قرارًا بشروط وضوابط تغطیة القنوات المرئیة والمسموعة النتخابات مجلس األمة والمجلس البلدي.

المادة 21

على رئیس مجلس الوزراء والوزراء – كل فیما يخصه - تنفیذ أحكام ھذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمیة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمیة أو نھائیة 
شبكة المعلومات القانونیة




