قرار تنظيم أنشطة اإلعالم االلكتروني
التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل
سياق النص على خالف ذلك :
اإلعالم اإللكتروني

النشاط اإلعالمي الذي تتم ممارسته من خالل أدوات ووسائل النشر اإللكترونية.

وسائل التواصل االجتماعي

هي مجموعة التقنيات المتاحة على الشبكة العنكبوتية والتي يستعملها الناس لغايات
التواصل والتفاعل.

النطاق اإللكتروني

النطاق أو الدومين المسجل على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) ا واي شبكة

المدير المسؤول

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع اإللكتروني أو الوسيلة

اإلعالن اإللكتروني

الوسيلة لتقديم وترويج األفكار والسلع والخدمات بواسطة الوسائل اإللكترونية أو

اتصاالت أخرى ومن خالله يتم الدخول أو االستدالل على المواقع اإللكترونية.

اإلعالمية اإللكترونية له.

تطبيقات شبكة االتصال ومقابل أجر مدفوع أو غير مدفوع.
الموقع االلكتروني

موقع على شبكة اإلنترنت يكون له اسم ومن خالله يتم تداول المعلومات ذات الطابع

اإلعالمي او اإلعالني والمواقع األخرى المتخصصة ويشمل ذلك المواقع التي تمارس
أنشطة إعالمية أو إعالنية على أسس تجارية.

الموقع االخباري

الموقع اإللكتروني الذي يكون له اسم وعنوان محدد يتضمن مكان ممارسة النشاط،
يقدم خدمات األخبار على شبكة اإلنترنت بما فيها وسائل التواصل االجتماعي
(المواقع التي تنشر األخبار ،والتقارير ،والتحقيقات ،والمقاالت ...إلخ) تصدر في

مواعيد منتظمة ،أو غير منتظمة.
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نطاق السريان

 يسري هذا القرار على كافة أنشطة اإلعالم اإللكتروني التي يتم ممارستها داخل الدولة ،بما فيذلك المناطق الحرة.

 يحظر ممارسة أي من أنشطة اإلعالم اإللكتروني التي يحددها المجلس إال بعد صدور قراربالموافقة على منح الترخيص.
أهداف تنظيم اإلعالم اإللكتروني

يهدف نظام اإلعالم االلكتروني المنظم وفق أحكام هذا القرار إلى ما يلي:

 .1دع ممم ص ممناعة اإلع ممالم اإللكترون ممي والرقم ممي وتنظ مميم أنش ممطته باعتب ممارة ص ممناعة فاعل ممة تس ممهم ف ممي دع ممم
صناعة النشر.
 .2مواكبة التطورات المتسارعة في مجاالت اإلعالم اإللكتروني إلثراء المحتوى الرقمي.
 .3تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية واالجتماعية السائدة في الدولة ،واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل
البناء في فضاء اإلعالم اإللكتروني.
 .4ت مموفير محت مموى إعالم ممي متم موا ن ومس ممؤول ونزي ممه ،يحت ممرم خصوص ممية األفم مراد ،ويحم ممي ف ممات المجتم ممع
المختلفة من أي تأثيرات سلبية محتملة.
أنشطة اإلعالم اإللكتروني التي يجب ترخيصها
 تعتبر األنشطة التالية إعالما الكترونيا توجب الترخيص المسبق حتى وان تم ممارستها علىوسائل التواصل االجتماعي:

.1مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة.
.2أنشطة النشر اإللكترونية والطباعة تحت الطلب.

.3المواقع اإللكترونية المتخصصة (اإلعالنات اإللكترونية ،المواقع اإلخبارية ...وغيرها).
 .4أي نشاط إلكتروني يرى المجلس إضافته.

 يخضع (لنظام اإلعالم اإللكتروني) األنشطة المشار اليها أعالة والتي يتم ممارستها على وسائلالتواصل االجتماعي على أسس تجارية وبمقابل مادي.
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شروط المرخص له
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة يشترط فيمن يمنح الترخيص بموجب أحكام هذا القرار ما يأتي:
 .1ان يكون كامل األهلية.
 .2أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
 .3أال يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد ُرد إليه اعتبارة ،أو صدر
عنه عفو من السلطات المختصة.

 .4أن يكون حاصالً على مؤهل دراسي مناسب.
أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الخاصة للنشاط المطلوب.
ْ .5
 .6أالّ يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو إغالق منشأة تابعة له ،أو سبق منعه من
مزاولة نشاط إعالمي ،ما لم تتم إ الة أسباب صدور القرار أو الحكم ،حسب مقتضى الحال.
 .7أال تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس.
 .8االلتزام بتعليمات وضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية.
 .9أية شروط أو متطلبات أو ضوابط أخرى يقررها المجلس أو تتطلبها طبيعة النشاط اإلعالمي
المطلوب ترخيصه.
الشخص االعتباري

مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة يشترط في الشخص االعتباري الذي يمنح الترخيص بموجب
أحكام هذا القرار ما يأتي:
 .1أال تكون في ذمة الشخص أو الشركة مستحقات مالية للمجلس.
 .2أن يتم تأسيس الشركة وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة .وأال يكون عليها أية مخالفات من
الجهات القانونية الرقابية بالدولة .
 .3أن يكون النشاط اإلعالمي من ضمن األنشطة التي تسمح بها غاياتها.
 .4االلتزام بتعليمات وضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية
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المدير المسؤول

يجب ان يكون لكل موقع الكتروني مدير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على محتوى الموقع .
شروط المدير المسؤول

على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول يكون ممثال له أمام المجلس والجهات الحكومية أو الغير عن
الموقع ويكون مسؤوال عن المحتوى اإلعالمي المنشور سواء كان صاد ار منه أو من الغير ويشترط في

المدير المسؤول ما يلي:

 .1ان يكون كامل األهلية.
 .2أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
 .3أال يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد ُرد إليه اعتبارة ،أو صدر
عنه عفو من السلطات المختصة.

 .4أن يكون حاصالً على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها ويجو
االستثناء من شرط الحصول على المؤهل.
 .5أال يكون مدي ار لموقع أو وسيلة إعالمية الكترونيه أخرى مرخصة إال بموافقة المجلس.
 .6أية شروط أو متطلبات أخرى يقررها المجلس.
اذا كان طالب الترخيص شخص طبيعي فيجو ان يكون هو المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة اذا
توافرت فيه الشروط السابقة.
المناطق الحرة

 مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العالقة يتعين أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المطلوبة وفقالألنظمة المعمول بها في المناطق الحرة.
 االلتزام بما ورد في القوانين واألنظمة والق اررات الخاصة بالترخيص وما يصدر عن المجلس بهذا الشأن.شروط طلب الترخيص
ُيقدم طلب الترخيص إلى المجلس وفق النماذج المعدة لديه لهذة الغاية ،شريطة االلتزام بما يأتي:
 .1تعب ة نموذج إصدار ترخيص جديد وأية نماذج أخرى مطلوبة.
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 .2صورة بطاقة الهوية لطالب الترخيص والمدير المسؤول مطابقة لألصل.
 .3صورة المؤهل الدراسي لطالب الترخيص والمدير المسؤول.
 .4أسماء وبيانات اإلعالميين (المحررين ،الكتاب ،المصورين) العاملين في الموقع اإللكتروني.
 .5االسممم التجمماري للموقممع اإللكترونممي علممى أال يكممون مخممالف ألحكممام التش مريعات والنظممام العممام فممي
الدولة ،وأال يكون مطابقاً أو مشابهاً ألي اسم أخر مما يثير اللبس.
 .6تحديد المكان المنوي مزاولة النشاط اإلعالمي المطلوب ترخيصه فيه.
 .7تسديد الرسوم المالية المقررة (وفقا لما هو معمول به في هذا الشأن).
 .8أية بيانات أو دراسات أخرى يطلبها المجلس.
 .9للمجلس تكليف مقدم الطلب بتقديم بيانات أو دراسات أخرى وفقا للحاجة.
ممارسة األنشطة اإلعالمية على وسائل التواصل االجتماعي
على كل من يمارس األنشطة اإلعالمية المحددة أعالة م على أسس تجارية م م على وسائل التواصل
االجتماعي ،الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بشرط توافر ما يلي:
 .1وجود حساب على وسائل التواصل االجتماعي المتعارف عليها.
 .2ينطبق على اإلعالنات التي يتم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي معايير اإلعالنات
المعمول بها في المجلس.
 .3على أصحاب الحسابات على وسائل التواصل االجتماعي التي تقدم إعالنات تجارية مدفوعة
األجر الحصول على ترخيص من المجلس الوطني لإلعالم وفقا لألنظمة المعمول بها في هذا
الشأن وهذا النظام.
 .4يعتبر صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى الحساب.
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مدة سريان الترخيص وتجديده

 .1تكون مدة سريان الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
 .2يحق لصاحب الترخيص أو من يمثله قانونا تقديم طلب تجديد الترخيص اإلعالممي إلمى المجلمس قبمل
انتهاء الترخيص بثالثين يوم وخالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
 .3يعتبر الترخيص الغياً بعد انقضاء ( )30ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريانه ،ما لمم يمتم تجديمدة
وفقاً ألحكام هذا القرار.
 .4يجممو للمممرخص لممه طلممب تجديممد التممرخيص لمممدة ال تزيممد علممى ثممالا سممنوات ،علممى أن يممتم اسممتيفاء
الرسوم المقررة عن كل سنة.

تعليمات وضوابط ممارسة أنشطة اإلعالم اإللكتروني
على صاحب الترخيص االلتزام ،في ممارسة الترخيص الممنوح له ،بالضوابط اآلتية:
 .1التقيد بالترخيص الصادر وعدم إجراء أية تعديالت عليه إال بعد الرجوع إلى المجلس.
 .2على ورثة صاحب الترخيص إخطار المجلس بوفاة الصادر باسمه الترخيص خالل شهرين من
تاريخ الوفاة وإال أعتبر الترخيص ملغياً اعتبا ار من ذلك التاريخ .
 .3يكون كل طالب ترخيص مسؤوالً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة البيانات الواردة في طلب
الترخيص ،وفي حالة ثبوت عدم صحة أي من تلك البيانات يكون للمجلس إلغاء الترخيص ،وال
يجو استرداد ما تم دفعه من رسوم في هذة الحالة .
 .4على جميع أصحاب التراخيص تنفيذ كل ما يخطرهم به المجلس من ق اررات تتعلق بممارسة
النشاط المرخص به ،وذلك خالل المواعيد التي ُيحددها المجلس.

 .5االلتزام بمعايير المحتوى اإلعالمي واإلعالني المنصوص عليها في القوانين واألنظمة.
 .6احترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية ودمج المواطنين في سوق العمل اإلعالمي.
 .7احترام المبادئ األخالقية في العمل اإلعالمي بما فيها الخصوصية وحق الجمهور في الوصول
للمعلومات والتفاعل مع الفضاء اإلعالمي.
.8

تطبيق أرفع المعايير المهنية واألخالقية في عملها للحفاظ على جودة المخرجات اإلعالمية.
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.9

اللجوء للقنوات القانونية المتوافرة في دولة اإلمارات للوصول إلى حلول للقضايا والمشكالت.

 .10تجديد التراخيص خالل المواعيد المقررة وإال اعتبرت ملغاة.
 .11التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس والجهات المختصة في حاالت الطوارئ أو األ مات.

البت في الطلب

يبت المجلس في طلب إصدار الترخيص أو تجديدة خمالل ممدة ال تزيمد علمى ثالثمين يومماً ممن تماريخ تقمديم
الطلب مستوفيا للشروط واألحكمام المواردة فمي همذا القمرار ،ويجمو للمجلمس تأجيمل البمت فمي الطلمب فمي أي

من الحاالت اآلتية:

 .1إذا تطلبت التشريعات والق اررات ذات العالقة موافقة جهات أخمرى ،وذلمك إلمى أن تبمت تلمك الجهمات فمي
الطلب.
.2إذا كانت هناك حاجة لمدة أطول لدراسة الطلب.
ّ .3أية حالة أخرى يحددها أو يوافق عليها المجلس.
موافقات أخرى
مع مراعاة اختصاصات المجلس الواردة في القوانين واألنظمة وهذا القرار ،على صاحب الترخيص

الحصول على موافقة أية جهات أخرى تتطلبها القوانين واألنظمة.
رفض طلب الترخيص

أي من الحاالت اآلتية:
يجو للمجلمس رفض طلب إصدار الترخيص أو تجديدة في ّ
 .1عدم استيفاء الشروط والمتطلبات الال مة.
 .2إذا لم تُقدم الضمانات المطلوبة وفقاً للتشريعات ذات العالقة.

 .3عدم موافقة أي جهات أخرى تتطلب التشريعات موافقتها على الترخيص.
 .4مخالفة تعليمات وضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية المشار اليها أعالة.
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الموافقة على طلب الترخيص

يصدر المجلس قرار بالموافقة على طلب إصدار الترخيص أو تجديدة في حالة استيفاء شروط ومتطلبات

هذا القرار ،وفقا للنماذج المعدة لهذة الغاية ،على أن تتضمن الرخصة الصادرة عن المجلس ما يأتي:
 .1اسم مقدم الطلب.
 .2نوع النشاط اإلعالمي الذي يسمح الترخيص بممارسته.
 .3تاريخ بدء سريان الترخيص أو التجديد وتاريخ انتهائه.
 .4عنوان المرخص له لغايات التبليغ واالتصال في كل ما يتعلق بالترخيص.
 .5أي شرط أو حظر يتعلق بالنشاط اإلعالمي.
التصرف بالترخيص

يصدر الترخيص باسم مقدم الطلب ،وال يحق له التنا ل عنه كلياً أو جزئياً ،وبأي صورة ،أو تأجيرة أو
السماح باستعماله أو استثمارة أو إدارته أو منح اإلذن ألي شخص بالتصرف فيه بأي طريقة ،إال بعد

تقديم طلب والحصول على موافقة المجلس.

التزامات المرخص له

يجممب علممى المممرخص لممه وكممل مممن يمثلممه أو يعمممل لمصمملحته االلت مزام بأحكممام هممذا الق مرار والتش مريعات ذات

العالقة في الدولة ،بما في ذلك ما يأتي:

بناء عليها.
 .1التقيد بنوع النشاط اإلعالمي وكافة الشروط التي تم منح الترخيص ً
 .2الحصول على موافقة مسبقة من المجلس على أي تعديل يتعلق بالترخيص.
 .3تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المجلس.
 .4ع ممدم مخالف ممة المب ممادئ األساس ممية ومع ممايير المحت مموى اإلعالم ممي الم مواردة ف ممي التشم مريعات والقم م اررات ذات
العالقة.
 .5التقيد بتعليمات وضوابط ممارسة األنشطة اإلعالمية التي يضعها المجلس.
 .6احترام قيم المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
 .7تسديد الرسوم والمستحقات المالية وتقديم الضمانات التي تقررها التشريعات ذات العالقة.
 .8تقديم طلب تجديد الترخيص خالل المدد المحددة لذلك.
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 .9االحتفمماظ بسممجل يتضمممن جميممع الممواد التممي قممام المممرخص له/صمماحب التسممجيل

بعرضممها فممي الموقممع

خمالل إثنمي عشمر شمه اًر متتاليمة متضممناً التماريخ والتوقيمت المذي تمم عمرض تلمك الممواد فيمه ،والسمماح
للمجلس باالطالع على تلك التسجيالت في أي وقت.
 .10إظهار اسم الموقع اإللكتروني واسم المدير المسؤول على الموقع أو الحساب.
إلغاء الترخيص بناء على طلب صاحب الترخيص

يجب على المرخص لمه وكمل ممن يمثلمه أو يعممل لمصملحته فمي حالمة الرغبمة بالغماء التمرخيص االلتمزام بمما
يأتي:

 .1تقديم طلب إللغاء الترخيص اإلعالمي.
 .2دفع الرسوم المقررة.
جهات الترخيص

مع عدم اإلخالل باختصاصات المجلس الواردة في القوانين واألنظمة يتولى المجلس التنسيق مع الهي ة
في كل ما يتعلق بالمسائل التقنية المرتبطة بها.
رسوم الترخيص
تحدد رسوم تراخيص أنشطة اإلعالم اإللكتروني على النحو اآلتي:
م

النشاط

رسم االصدار بالدرهم

رسم التجديد بالدرهم

1

المواقع والحسابات اإللكترونية ( بما فيها

15,000

15,000

المواقع المتخصصة :اإلعالنية أو
اإلخبارية ).....

2

مواقع وحسابات تداول وبيع وعرض

4,000

2,000

3

مواقع وحسابات تداول وعرض وبيع

6,000

3,000

4

مواقع وحسابات أنشطة النشر

3,500

3,500

المواد المسموعة
المواد البصرية

اإللكتروني والطباعة تحت الطلب
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5

بيع الكتب

1000

500

6

بيع الصحف والمجالت

1000

500

7

بيع ألعاب الفيديو اإللكترونية

8000

4000

المحتوى اإلعالمي ألنشطة اإلعالم اإللكتروني
 .1تخضع جميع أنشطة اإلعالم اإللكتروني لمبادئ ومعايير المحتوى اإلعالمي.

 .2يتحمل المسؤول عن نشاط اإلعالم اإللكتروني المسؤولية عما يتم نشرة من خالل ذلك النشاط سواء
أكان النشاط مرخص أم غير مرخص.
 .3على أنشطة اإلعالم اإللكتروني عدم نشر التعليقات اذا كانت تخالف معايير المحتوى اإلعالمي ،أو
تشكل جريمة بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
 .4ال تعفي معاقبة الموقع اإللكتروني ومالكه ورئيس تحريرة وكاتب المادة اإلعالمية عند مخالفتها ألحكام
القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه.
إلغاء الترخيص

دون اإلخالل بأي عقوبة أو إجمراء تمنص عليمه التشمريعات ذات العالقمة ،يجمو للمجلمس فمي حالمة ارتكماب
مخالفة ألحكام هذا القرار ،إلغاء الترخيص في أي من الحاالت اآلتية:

أ .تق م ممديم الم م ممرخص ل م ممه أو م م ممن يمثل م ممه معلوم م ممات غي م ممر دقيق م ممة أو خاط م ممة أو م م ممزورة أو مض م ممللة عن م ممد
تقديم طلب الترخيص أو بعد ذلك.
ب .عم ممدم المباش م مرة فم ممي ممارسم ممة النشم مماط اإلعالمم ممي المم ممرخص خم ممالل سم ممتين يوم م ماً مم ممن تم مماريخ صم ممدور
قرار الموافقة على طلب الترخيص.
ج .التوقممف عممن ممارسممة النشمماط اإلعالمممي المممرخص لمممدة سممتين يمموم متتاليممة أو متقطعممة خممالل السممنة
الواحدة ،دون الحصول موافقة المجلس على ذلك.
التظلم

يجو لكل ذي مصلحة ،تقديم تظلمم خطمي إلمى الممدير العمام ممن أي قمرار صمادر سمندا ألحكمام همذا القمرار
وذلك وفقا للشروط اآلتية:
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 .1أن يقدم التظلم خالل ( )15خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارة بالقرار المتظّلم منه.
 .2أن يكون التظلم مسببا ومرفقا بكافة المستندات المؤيدة له.

يوم مما م ممن ت مماريخ تقديم ممه ،ووفقم ماً لإلجم مراءات
 .3يج ممب أن ي ممتم الب ممت ف ممي ال ممتظلم خ ممالل ( )30ثالث ممين ً
المعمول بها لدى المجلس.
 .4تقوم اإلدارة المعنية بابالغ المتظلم بنتيجة تظلمه.
أحكام ختامية
تستثنى المواقع اإللكترونية الخاصة بأي من الجهات التالية من هذا القرار ،وهي على النحو اآلتي:
 المدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية. الجهات الحكومية ،وذلك بالنسبة للمواقع اإللكترونية المخصصة للتعريف بأنشطتها. أي جهات أخرى يحددها المجلس.مواقع مرخصة
تعتبر المواقع اإللكترونية لوسائل اإلعالم التقليدية (التلفزيون -اإلذاعة -الصحف -المجالت) مرخصة
بموجب أحكام هذا القرار ،لممارسة ذات األنشطة الكترونيا.

تصويب الوضع

يجب على المسؤول عن أنشطة اإلعالم اإللكتروني القائمة قبل صدور هذا القرار ،تصويب أوضاعها بما
يتفق مع أحكام هذا القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذة الغاية ،وذلك خالل مدة ال تزيد على
ثالثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
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