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 التشكيالت الكاملة للجان اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم
ويدد ملظيم المجعدد لا لالمالى قلل2018جسددي لل180أصدد المجلس الملى للجظيم المالى قلارمامالمجظيددالكلمج للكلج سلملمجليعددهالى لقللولج ل همل

ئحلالمج هم،لل2020جسددددددي لل418مجعددددددلرارلو رمالائ اللس المجهقام لااالل2018جسددددددي لل180المج ئ  لمجظيفلذي لج  ل هملالمجلس الملى للجظيم المالى قل
لل-ملخرىلمجعلرارلىنلمجلس ا،لالجل المجظيال الى للمجي هلمجظلجل:

 االختصاص التشكيل  اللجنــــة
اقا     -1 يا ا خ اخا جلنــة 

ــختات اقع   اإللكرتونية  وش
 األ نية الفضائية )الكيبل(

لمج سي ()ائ الللحسلقلىب لمجلهجللص رلإبرمه اللملسظلذل/
لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

ل)ىضهلمجلس ا(للهلشاللللللللللظهجللملسظلذرل/لام  لل
لمجلسظيلال/لمحل لىب مجعزيزلطهل
لللثً لىنلمجسقلقلمج هلللجظيم المالظعلالا()لممجلقي س/لل ل لأحل لإبرمه الل

لرلمج الجللج لهماعلمالظ ) لئبلائ الللللللملسظلذل/لأحل لسعل لل
لائ المالرمارلمالاظعلري لولجسقلقلمج هلللجظيم المالظعلالا(لمالج ظرال   لالل

لش لل لىب مج هلىب مج لل لحسن/للرملسظلذ

ظخظصلمج سي لوف صلالرامس لط بلالمجظرمخ صلمجظللظررلإجلل
ل لملاي  ل ويمجلس ا لظهقيع لالشركلا لمالج ظرال    لمجلهماع م

لظ همللمجفضلئ  )مج لبك( للهضهىلا للن لإجلقل لي لل للل أال
لالل لأىللجقل لب ط ع  لى لللرظبط  ليعرض لبرأيقل لظ ريرًم ظع 

 ج بتلف هلملى للجظيم المالى قلمجلس ا
ل

ل)ائ المج سي (لللللللملسظلذ/لخلج لللرىللللللللللللللللل جلنة اخطارات الصحف. -2
ل)ىضهلمجلس ا(لللملسظلذ/ل يلالمج يقللللللللللل

ل)ص فل(لللللملسظلذل/لل ل لىب مجقلرىلى قلللللل
لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لمجلسظيلال/لأحل لىب مجعزيزلطه

ل لالرامس  لوف ص لمج سي  لإجلللمالخطلاماظخظص لظرر مجظل
الضلىقللأالللللي لللأإص مالمجع فلالظهالقلمل ويمجلس ال

 ريرًملظع لظإجلقلللنللهضهىلالظ همللرظبط لب ط ع لأىللجقللالل
 . هج بتلفلملى للجظيم المالى قلبرأيقلليعرضلى للمجلس ا

ل
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ل)ائ المج سي (لللملسظلذرل/لام  للهلشاللللللللللللللل جلنة اقار خ احلالة اإلعالمية -3
ل)ىضهلمجلس ا(لللللللللمج كظهارل/لليللسعل لمج  ي ىلللل

ل)ىضهلمجلس ا(للللللملسظلذل/ل يلالمج يقلللللللللل
ل)ىضهلمجلس ا(للللللملسظلذرل/لىزهللعطفللللللللللل

لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لظددلوعدد لمجعددددددددد فلالالسددددددددددلئددكلمالى قلالمجلهماعلظخظصلمج سيدد لو
مالج ظرال   لالاصدددد لمجلخلجفلالمالى ل  لطب ًللج ضددددهمويلالمجلعليلرل
الملىرمفلمجلاظهب ل)ملكهمر(لمجعددددلرارلو رمالائ المجلس الجظيم ال

،لالظع لمج سي لظ ريرًملشدددقريًللبرأيقللل2019جسدددي لل62مالى قلااال
للمجلس الملى لليظضددلنللللظالاصدد هللنلل حملالج عرضلى 

لجظيم المالى ق.
ل)ائ المج سي (لللللللللللللللملسظلذرلىزرللعطفللللللللللل جلنة الدرامـــا. -4

 )ىضهلمجلس ا(للللللللللللللللللملسظلذرل/لام  للهلشاللللل
ل)ىضه(ىلل لك   لإى قلمج لهررلل-مج كظهار/لههي مللعطفلل

لىلقلمجلس الملى للجظيم المالى قلأللن
لللثكلمجلس المج هلللج لرأر

لللثكلمجلس المج هلللج طفهج لالمللهل 
لللثكلصي القللالا  لمالرللم

ل
ل
ل

لظلوع لالاص لملىللللمج امل  لمجظللظعرضلالل -
 السلئكلمالى ق.

ضبيلملرم لمجلقيللمج املللولللي لاظلى للق ال -
مالجظزمقلبظطبلقلمجلعليلرلالأخ قلمجلسظلعلاللظلوع ل

الملىرمفلمجلاظهب ل)ملكهمر(لمجعلرارلىنلمجلس ال
ل62و رمالائ المجلس الملى للجظيم المالى قلااال

 مجليلالإج  .ل2019جسي ل
رامس لملىللللمج امل  لمجظلليظالبثقللى للالسلئكل -

 مالى قلالإى مرلظ ريرلبقذهلمج امس .
ظ  قللنلا صلمجلخلجفلالمجظلليظالاص هل،لالمج -

لثبهظقللالماظرمحلمج رمالمجليلسبلجقل.
جلنة اخاخيا القنقات   -5

ب   عاال ال تات د ـــخ وش
ل)ائ المج سي (للملسظلذل/لصلجحلىب لمجسل علمجعلج يل

ل(للثكلجقلقلحللي لمجليلاس )لليلقلطلاقلىب مجبلاىلحارلل/لملسظلذر

مجلقي س/لل ل لأحل لإبرمه اللل)للثً لىنلمجسقلقلمج هللل
لجظيم المالظعلالا(

هالقلاللظأط بلالمجظرمخ صلظخظصلمج سي لوف صلالرامس ل -
لمجلس اللملالضلع لإجل لظرر لمالى قلمجظل لجظيم ا ملى ل

ملمجهسلئكلمالى ل  ،لالشركلالإىلررلمجبثلالشركلال وي
لمجليفرر،ل لالمجفضلئ   لمجرال   لالمجليعلا لمجل ظهى،   ك
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ـ  وشختات نقل   SNGوال
 احملتقى

ل()للثً لىنلمجسقلقلمج هلللجظيم المالظعلالاسل لملسظلذ/لالمئكلحسلنلىزالللمج

لملسظلذرل/ل يهىلحلل لمجيريف
لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لمجلسظيلال/لأحل لىب مجعزيزلطه

للنل لإجلقل لي لل للل لأال لمجيفرر، لاك لأال لمجبث الأجقزر
لل لظ هم لالللهضهىلا لأىللجقل لب ط ع  لظ ريرًملرظبط  ظع 

بتلج لملى للجظيم المالى قلبرأيقلليعرضلى للمجلس ا
 ف ه

ل
ل(ائ المج سي )لللمجلسظيلا/لل ل لىب مجسل علإسللىلكلل جلنة االكية الفكخ ـــة. -6

ل)ىضهلمجلس ا(لهلشالللللللللظهجللملسظلذرل/لام  لل
ل يرلمالرمارلمجعلل لج لعيفلالالحللي لح هقلمجل    لمج هم ل/ل

لمجف ري لبهقمارلمج مخ   .
لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لمجلسظيلال/لمحل لىب مجعزيزلطه
لملسظلذل/لمحل لى للحسنلل ل لل   

لملسظلذل/لل ل لىب مج   ا

ضعلاهمى لال لالظسسلكلمجلعيفلالالحلليظقل،لالذجكلالل -
 ف للليظع قلولسلجللمجع لا لالمالى ق.

ا صلالرامس لط بلالال لالظسسلكلمجلعيفلا،ل -
 الط بلالمالسظغ للمجظسلاىلجقل.

ا صلمجلهضهىلالمجظللظ لللإجلقللوي ملم ظقلكل -
ح هقلمجل    لمجف ري ،لالظ  يرلق ل لمجظعهيضلمجللجلل

لاللمج لالالمجظللظظط بلذجك.

ل)ائ المج سي (لللملسظلذل/لصلجحلىب لمجسل علمجعلج يللللل جلنة الشكاوى. -7
ل)ىضهلمجلس ا(لمجلسظيلا/لل ل لىب مجسل علأسللىلكلل
لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لأحل لىب مجعزيزلطهمجلسظيلال/ل
لى للملسظلذل/لل ل للهسل

 مجظللظ لللإجلقل.إجرم لمجف صلمج ققلج ياهىل -
ا صلمجلخلجفلالمجظلليظالاص هل،لالمجظ  قلليقلل -

 ثبهظقللالماظرمحلمج رمالمجليلسبلوي  قل.
لللي لللإجلقلللنللهضهىلالأخرىلظ همللرظبط ل -

لوطب ع لأىللجقل.
شختات  -8 جلنة اخاخيا 

ــــا ــدل  لخأي وااش حبقث ا
 والتحقق من االنتشار

ل)ائ المج سي (للللللللللجللكأللرل بلكلل/لركظها
ل(أسظلذلمالى ق)لللللللللميلنلليعهالللمج كظهال/ل

لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

لمجظرمخ صل - لط بلا لالرامس  لوف ص لمج سي  ظخظص
لالأالمجليله رللىو هثلمجرأج يركلالمجعلل  لالللسللل
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لمجلسظيلال/لمحل لىب مجعزيزلطه
لملسظلذل/لأحل لىب مجعل 

اللمسظط ىلالمجرأى،لالذجالف لللأمجظ  قللنلمال ظيلال
 يظع قلولسلجللمجع لا لالمالى ق.

بهضعللعليلرلو هثلمجرأىلالمجليله رلظخظصلمج سي ل -
مسظللامالمجعلي للظلوع لالمجظ  قللنلمال ظيلالالمىظللرل

ي لالظخظصلمج سمجليقس  لمجع ل  لمجلطب  لاللمج امس ل
لظ ريرللولظلوع  لالإى مر لمجل ظرح  لالمجظهص لا مجيظلئج

لوي  قلليعرضلى للمجلس الملى للجظيم المالى ق.
عالم  -9 بء أااال اإل جلنــة طـــ

 الخ اطي.

ل)ائ المج سي (لللللللملسظلذل/لأسلل لأبهقي للللللللل
ل)مجلسل (للملسظلذل/لسللللىب مجفظلحلىللرلحسلنلل

ل)آخرلسلىه(لللملسظلذل/لل ل لص حلمج ينلظرفلر  شلللل
ل)مجها (للللللملسظلذل/لكللللمج ينلاضللىب مجخلجقلللللل

لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق
ل

لظلوع لالاص لملح مثلمجريلض  لمجظلليظالظغطلظقللالل -
 ى ق.مجع فلالالسلئكلمال

لالأخ قل - لق ا لى ل لي لاظ لولل لمجلقيل لملرم  ضبي
لالملىرمفل لمجلعليلر لبظطبلق لمالجظزمق لاللظلوع  مجلسظلع
لمجلس ال لائ ا لو رما لمجعلرار ل)ملكهمر( مجلاظهب 

مجليلالل2019جسي لل62ملى للجظيم المالى قلااال
 إج ه.

رامس لمجظغط  لمجع ف  لالمالى ل  لجألح مثلمجريلض  ل -
 ريرلبقذهلمج امس .الإى مرلظ 

للرظبط ل - لظ هم لأخرى للهضهىلا للن لإجلقل لي لل لل
لوطب ع لأىللجقل.

ل)ائ المجلس ا(لمج كظهارل/لليللسعل لمج  ي ىلللللل جلنة التدر ب. -10
ل)لىضهلمجلس ال(للللللللللمج يقلللللللللل ل للملسظلذل/ل يلا
ل)ىضهلمجلس ا(لللهلشالللللظهجللملسظلذرل/لام  لل

لأللنلىلقلمجلس الملى للجظيم المالى ق

ظخظصلمج سي لبهضعلالظيفلذلخطيلمجظ ايبلمجلخظ ف ل
الظيس علمجب هثلالمج امسلالمجع ل  لذمالمجع  لولجعلكل

مجظ ايبلاللمجع فللالمالى لل،لالظيل  للقلامال
لخظ فلمجفرالعلالج سي لاللسبلكلذجكلمجظيسلقللعل
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مجليمللالالمجسقلالمجهطي  لالمالا  ل  لالمج الج  لمجلعي  لل  ياحلققلحسنلملسظلذل/لأحل ل
لولجظ ايب.

ل)لائ المج سي (لللمجلسظيلال/لل ل لىب مجسل عللإسللىلك جلنة ااقارا البشخ ة -11
لمجسل لملسظلذرل/لهلج لاؤمرلكللل

ل(ا.أ.لقلج يئهملمجللج  لالمالرماي لالمجلهمارلمجبيري )شبل هلللللملسظلذرل/لىزهل

لملسظلذرل/لوسل لإسللىلكلل لهرلمجلهجل
لمجلسظيلالمج ل ه لمجلسظيلال/لأحل لىب مج   الاجبلغي اللل)

ل(جرئ المجسقلقلمجلركزىلج ظيم الالمالرمار
لملسظلذل/لخل الل ل لحسن

سي لمجلهمارلمجبيري ل"لياهملج سي لمخظعلصلال"لج
ل81مجليعهالى لقللو ل هملمجخ ل لمجل    لااال

الالئ ظهلمجظيفلذي ،لالب ئ  لمجلهمارلل2016جسي ل
مجبيري لج لس الملى للجظيم المالى قلمجعلرارلو رمال

جسي لل60ائ المجلس الملى للجظيم المالى قلااال
ل.2019

ل)لائ المج سي (للملسظلذل/لل ل للعطفللشررىلللللللل جلنة التظلمات. -12
لل)لنلذاليلمجخبررلمجع ف  (ملسظلذل/لخلج لل ل لص حلحسيلن

ل)لنلذاليلمجخبررلمجع ف  (للملسظلذل/لى  لثلبتلللللللللل
ل)لنلذاليلمجخبررلمجع ف  (للمجسل رلملسظلذر/لهيل لسلرىللل

 (لنلذالىلمجخبررلمج ل ه   )للللسظلذل/لطلاقلمجسع  للللللم

ليع اهللظ لمجظل لمج رماما للن لمجظم للا لب امس  لمج سي  خظص
لالقلًلل لظرمه للل لظسرى لمم لالجقل لالمجظ مبلر لولجسزم ما مجلس ا
لهذهل لبيظلئج للسببًل لظ ريرًم لمج سي  لالظراع لذجك، للن ج ظ  ق

لظهص للن لإج ه لم ظقت لاللل لخ للمج امس  لمجلس ا لإجل  لا
لخلس لىيرليهللللنلظلايخلالاالرلمجظم الإجللألل ظقللمجعلل .

 


