نقابة الصحفٌٌن األردنٌٌن
قانون رقم ( )51لسنة 5998
قانون نقابة الصحفٌٌن
نحن الحسن بن طالل نابب جاللة الملك المعظم
بمقتضى المادة () 15من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا األعٌان والنواب نصادق على
القانون اآلتً ونأمر بإصداره :وإضافته إلى قوانٌن الدولة
قانون رقم ( )51لسنة 5998
قانون نقابة الصحفٌٌن
ـــــــــــــــــــــــــ

المادة ٌ : 5سمى هذا القانون قانون نقابة الصحفٌٌن لسنة  5998وٌعمل به من تارٌخ
نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
المادة ٌ : 2كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون
:المعانً المحددة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك
الوزارة  :وزارة اإلعالم.
الوزٌر  :وزٌر اإلعالم.
الدابرة  :دابرة المطبوعات والنشر.
المدٌر  :مدٌر عام دابرة المطبوعات والنشر.
النقابة  :نقابة الصحفٌٌن.
النقٌب  :نقٌب الصحفٌٌن.
المجلس  :مجلس النقابة.
الصحفً  :عضو النقابة المسجل فً سجل الصحفٌٌن واتخذ الصحافة مهنة له وفق أ.
حكام هذا القانون
العضو  :الصحفً المسجل فً النقابة وفق أحكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفٌة  :الشخص الطبٌعً أو المعنوي الذي ٌصدر فً المملكة مطبوعة
صحفٌة.
وال تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمٌة واألحزاب واألندٌة والنقابات والجمعٌات
والمدارس والجامعات والهٌبات المحلٌة والدبلوماسٌة التً تصدر مطبوعة صحفٌة
المادة 1
أ ـ تنشأ فً المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفٌٌن) تتمتع
بالشخصٌة االعتبارٌة ولها الحق فً امتالك وبٌع األموال المنقولة وؼٌر المنقولة الالزمة
لتحقٌق ؼاٌاتها وأهدافها والتصرؾ بها على أي وجه من الوجوه ولها أن تقاضً وتقاضى
 ،وفق القوانٌن واألنظمة المرعٌة وٌمثلها نقٌبها لدى المحاكم ولدى الؽٌر ولها أن تنٌب

عنها فً اإلجراءات القانونٌة والقضابٌة أي محام
ب ـ ٌكون المركز الربٌسً للنقابة فً مدٌنة عمان  ،ولها أن تنشا فروعا فً أي مدٌنة من
مدن المملكة بقرار من المجلس
المادة 4
:تمارس النقابة نشاطها لتحقٌق ما ٌلً
أ ـ تمكٌن الصحفٌٌن من أداء رسالتهم الصحفٌة والعمل على ضمان الحرٌة الالزمة للقٌام
بها وفقا ألحكام القانون وفً إطار المسؤولٌة األدبٌة والوطنٌة والقومٌة
ب ـ المحافظة على آداب المهنة ومبادبها وتقالٌدها وتنظٌم ممارستها والعمل على رفع
مستواها والمساهمة فً تطوٌال المهنة وتدرٌب الصحفٌٌن
ج ـ المساهمة مع سابر المؤسسات واألجهزة اإلعالمٌة فً نشر الثقافة والمعرفة اإلنسانٌة
بجمٌع صورها المتمٌزة وتعمٌق الوعً بمسؤولٌات المواطن  ،والعمل على إذكاء االعتزاز
الوطنً والقومً واإلسالمً وإشاعة الفضٌلة والقٌم اإلنسانٌة الرفٌعة المستمدة من الهوٌة
الحضارٌة العربٌة اإلسالمٌة
د ـ توثٌق الصالت وعرى التعاون بٌن الصحفٌٌن األردنٌٌن فً سبٌل االرتقاء بالمهنة
والعمل على تسوٌة المنازعات المهنٌة بٌنهم
هـ توثٌق العالقات وتنمٌة التعاون مع اتحاد الصحفٌٌن العرب ونقابات الصحفٌٌن فً البالد
العربٌة واألجنبٌة
و ـ حماٌة الحقوق المهنٌة لألعضاء وتقدٌم الخدمات االجتماعٌة والثقافٌة لهم وتوفٌر
التأمٌنات االجتماعٌة لمواجهة حاالت الشٌخوخة والعجز والوفاة دون أن ٌؤثر ذلك على
حقهم فً تقاضً أي راتب تقاعدي آخر وتقدٌم المساعدة عند الحاجة وتوفٌر الرعاٌة
الصحٌة بما ٌكفل لألعضاء وعابالتهم حٌاة كرٌمة وتأسٌس األندٌة والجمعٌات التعاونٌة
لألعضاء وإدارتها
:المادة ٌ 1شترط فً من ٌسجل فً النقابة أن ٌكون
أ ـ أردنً الجنسٌة
ب ـ ؼٌر محكوم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ
ج ـ متمتعا باألهلٌة القانونٌة
:د ـ حاصال على أحد المؤهالت العلمٌة التالٌة من جامعة أو كلٌة معترؾ بها
ـ شهادة الدكتوراه فً الصحافة أو اإلعالم
ـ شهادة الماجستٌر أو الدبلوم العالً فً الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة
مدة ال تقل عن ستة أشهر
ـ الشهادة الجامعٌة األولى فً الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل
عن سنة
ـ شهادة دبلوم كلٌة مجتمع فً الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل
عن سنتٌن
ـ الشهادة الجامعٌة األولى على األقل فً أي تخصص ؼٌر الصحافة أو اإلعالم وتدرب على
ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتٌن

ـ شهادة دبلوم كلٌة مجتمع فً أي تخصص ؼٌر الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة
المهنة مدة ال تقل عن ثالث سنوات
ـ شهادة الدراسة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن
أربع سنوات
ـ كل من ٌحمل مؤهالت أقل مما ذكر سابقا وأمضى فً العمل الصحفً داخل األردن قبل نفاذ
هذا القانون مدة ال تقل عن ثمانً سنوات على أن ٌتم توفٌق أوضاع المعنٌٌن بأحكام هذه
الفقرة خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تارٌخ نفاذه
ـ أن ٌكون متفرؼا لممارسة العمل الصحفً ممارسة فعلً
المادة 6
:أ ـ ٌكون التدرٌب على المهنة مقبوال ألؼراض هذا القانون فً الحالتٌن التالٌتٌن
ـ إذا تم بالممارسة الفعلٌة فً أي مؤسسة صحفٌة أو مؤسسة إعالمٌة رسمٌة
ـ إذا تم التدرٌب على المهنة فً أي معهد متخصص بالصحافة أو اإلعالم داخل المملكة أو
خارجها معترؾ به من الجهات الرسمٌة
ب ـ ال تطبق مدد التدرٌب المنصوص علٌها فً هذا القانون على المتدربٌن المسجلٌن فً
النقابة قبل نفاذ أحكامه
المادة ٌ : 7عتبر الصحفٌون المسجلون فً النقابة عند نفاذ هذا القانون  ،بحكم من انتسبوا
إلٌها بموجب أحكامه
:المادة  8لؽاٌات هذا القانون تعتبر األعمال التالٌة ممارسة للعمل الصحفً
أ ـ ربٌس التحرٌر أو مدٌر التحرٌر أو المدٌر العام لمؤسسة صحفٌة أردنٌة أو المحرر
المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفً أو رسام الكارٌكاتٌر أو المراسل الصحفً أو
المندوب الصحفً لها داخل المملكة أو خارجها
ب ـ المحرر أو المندوب الصحفً أو المراسل الصحفً لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونٌة
فً المملكة أو المندوب الصحفً المعتمد لمطبوعة صحفٌة
ج ـ ربٌس التحرٌر أو المحرر أو المندوب الصحفً أو المراسل الصحفً أو المصور
الصحفً أو رسام الكارٌكاتٌر فً الوزارة أو فً أي دابرة أو مؤسسة إعالمٌة رسمٌة
د ـ عضة هٌبة التدرٌس لمادتً الصحافة أو اإلعالم فً جامعة أردنٌة
هـ عمل الصحفً المسجل فً أي من الوظابؾ اإلعالمٌة فً الوزارة أو فً أي دابرة
إعالمٌة رسمٌة
المادة  9للمجلس بموافقة الوزٌر أن ٌسمح ألي صحفً ٌحمل جنسٌة إحدى الدول العربٌة
أو
األجنبٌة بممارسة المهنة فً المملكة بالموقع الذي ٌحدده المجلس وللمدة التً ٌقررها
شرٌطة وجود نص قانونً مماثل فً تشرٌع تلك الدولة التً ٌ:حمل جنسٌتها على
:أن تتوفر فً ذلك الصحفً الشروط التالٌة
أ ـ أن ٌكون ممن ٌحق لهم ممارسة المهنة فً الدولة التً ٌنتمً إلٌها وٌحمل ترخٌصا بذلك

ب ـ أن ٌكون لدٌه إذن رسمً باإلقامة والعمل فً المملكة لمدة ال تقل عن سنة
المادة 51
أ ـ ٌقدم طلب االنتساب إلى النقابة على النموذج الذي ٌعده المجلس مرفقا بالوثابق
والمستندات المثبتة مقابل إٌصال وٌعتبر الطلب المكتمل مقبوال إذا لم ٌصدر المجلس قراره
بشأنه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه لدٌوان النقابة
ب ـ ٌبلػ قرار المجلس فً جمٌع األحوال للوزٌر وطالب االنتساب  ،وٌعلق على اللوحة
الخاصة بإعالنات النقابة
المادة 55
مع مراعاة أحكام المادتٌن السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون ٌلؽى انتساب العضو
حكما وٌشطب تسجٌله بقرار من المجلس  ،إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوٌة
المنصوص علٌها فً هذا القانون لم ٌكن متوفرا فٌه عند قبول انتسابه للنقابة  ،وكذلك إذا
فقد تلك الشروط أو أٌا منها بعد قبول انتسابه للنقابة وٌتولى النقٌب إبالغ ذلك العضو
:المادة ٌ 52متنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن ٌمارس المهنة إال بعد
أ ـ أن ٌقسم الٌمٌن التالٌة دون زٌادة أو نقصان أمام الوزٌر وبحضور النقٌب أو ناببه :
(أقسم باهلل العظٌم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملً وأمارس مهنتً بأمانة
وتجرد وأن أحافظ على شرؾ المهنة وأحترم القوانٌن واألنظمة المتعلقة بها)
ب ـ أن ٌدفع الرسوم المقررة للنقابة
ج ـ أن ٌسجل اسمه فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن فً النقابة
المادة ٌ 13نظم المجلس جدوال بأسماء الصحفٌٌن الممارسٌن الذٌن أدوا الرسوم المقررة
للنقابة وذلك خالل الثالثٌن ٌوما التً تسبق موعد انتخابات المجلس وٌعلن عنه فً مركز
النقابة وفروعها
المادة 54
:أ ـ تنظم النقابة السجالت التالٌة
ـ للصحفٌٌن الممارسٌن
ـ للصحفٌٌن ؼٌر الممارسٌن
ـ للصحفٌٌن تحت التدرٌب
ـ للصحفٌٌن ؼٌر األردنٌٌن الذٌن رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون
ب ـ ٌنقل اسم الصحفً من سجل الصحفٌٌن الممارسٌن إلى سجل الصحفٌٌن ؼٌر
:الممارسٌن بقرار من المجلس فً أي من الحاالت التالٌة
ـ إذا ٌقم بدفع الرسوم السنوٌة والعوابد المتحققة علٌه لمدة سنتٌن متتالٌتٌن
ـ إذا توقؾ عن ممارسة المهنة بصورة فعلٌة لمدة تزٌد على سنة
ـ إذا أقام خارج المملكة ولم ٌمارس العمل الصحفً مدة تتجاوز سنة

ـ إذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفً فً صحؾ ؼٌر أردنٌة لمدة تزٌد على
سنتٌن
ج ـ ٌترتب على العضو الذي تنطبق علٌه أي من الحاالت المنصوص علٌها فً البنود
)(2،3،4من الفقرة (ب) من هذه المادة أن ٌعلم المجلس خطٌا بذلك خالل مدة ال تتجاوز
ستٌن
ٌوما من حدوثها تحت طابلة المسؤولٌة التأدٌبٌة
د ـ ٌنقل اسم الصحفً من سجل ؼٌر الممارسٌن إلى سجل الممارسٌن بناء على طلبه الخطً
بعد زوال األسباب التً أدت لنقل اسمه إلى سجل ؼٌر الممارسٌن ودفع الرسوم المقررة
هـ تلؽى عضوٌة الصحفً فً النقابة إذا استمر تسجٌله فً سجل ؼٌر الممارسٌن ألكثر من
خمس سنوات متتالٌة
و ـ ال ٌعاد قٌد أي صحفً ألؽٌت عضوٌته بمقتضى أحكام هذا القانون إال بعد تقدٌم طلب
جدٌد تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها فً المادة ( )1من هذا القانون
المادة  51للوزٌر أو للمدٌر أو لطالب االنتساب أو ألي عضو فً النقابة الطعن لدى محكمة
العدل
العلٌا فً القرارات التً ٌصدرها المجلس بمقتضى المواد ( )52،54 ،51من هذا القانون
المادة 56
أ ـ ال ٌجوز ألي مؤسسة صحفٌة فً المملكة استخدام أي شخص فً أي عمل صحفً إذا لم
ٌكن من األعضاء المدرجة أسماؤهم فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن
ب ـ ٌجوز للمؤسسة الصحفٌة واإلعالمٌة قبول متدرب على المهنة لدٌها شرٌطة حصوله
على المؤهالت العلمٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون وتسجٌله فً سجل المتدربٌن فً
النقابة وفق تعلٌمات ٌضعها المجلس لهذه الؽاٌة بموافقة الوزٌر
ج ـ للمجلس اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقق من أن التدرٌب ٌتم وفقا لتعلٌماته  ،كما أن
له شطب اسم المتدرب الذي ال ٌلتزم بها من سجل المتدربٌن
د ـ ٌمنح المتدرب شهادة التدرٌب من النقابة بعد اجتٌاز الفحص الذي ٌجرٌه المجلس وفق
تعلٌمات ٌصدرها بموافقة الوزٌر لهذه الؽاٌة  ،وللمجلس بناء على تنسٌب اللجان الفاحصة
تمدٌد مدة التدرٌب بما ال ٌتجاوز مدة التدرٌب األصلٌة
المادة  57للصحفٌٌن المسجلٌن فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن فً النقابة وحدهم االستفادة
من المزاٌا والتسهٌالت التً تمنحها للصحفٌٌن أو توافق على منحها لهم السلطات العامة
وسار الجهات والهٌبات واألشخاص لتمكٌنهم من القٌام بمهامهم الصحفٌة وتوفٌر الرعاٌة
والعٌش الكرٌم لهم بما ٌتناسب مع شرؾ المهنة التً ٌمارسونها
المادة 58
أ ـ ٌحظر على ؼٌر الصحفٌٌن الممارسٌن أو الصحفٌٌن المنصوص علٌهم فً المادة ()9
من هذا القانون مراسلة الصحؾ األجنبٌة واإلعالن عن أنفسهم بصفة صحفً أو بأي عبارة
تعطً هذا المعنى  ،كما ٌحظر على مكاتب الدعاٌة واإلعالن والنشر والتوزٌع إضافة أي

كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعالناتها تفٌد هذا المعنى  ،ما لم تكن مرخصة
بإصدار المطبوعات الصحفٌة
ب ـ تتولى النقابة إصدار البطاقة الصحفٌة طبقا لسجالتها
ج ـ كل من ٌخالؾ أحكام الفقرة ( أ ) السابقة ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن مابتً دٌنار وال تزٌد
على خمسمابة دٌنار أو بالحبس لمدة ال تقل عن شهر وال تزٌد على ثالثة أشهر  ،أو بكلتا
العقوبتٌن مع الحكم بإزالة المخالفة  ،وتتضاعؾ العقوبة فً حالة التكرار
المادة19
تتألؾ الهٌبة العامة للنقابة من جمٌع األعضاء األردنٌٌن المدرجة أسماؤهم فً سجل
الصحفٌٌن الممارسٌن
:فٌها وتتولى الصالحٌات والمسؤولٌات التالٌة
أ ـ انتخاب النقٌب وأعضاء مجلس النقابة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة
بمقتضاه
ب ـ تصدٌق الحسابات الختامٌة للسنة المنتهٌة وإقرار الموازنة التقدٌرٌة للسنة الجدٌدة
ج ـ مناقشة التقارٌر اإلدارٌة والمالٌة والمهنٌة المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات
الالزمة بشأنها
د ـ دراسة األمور التً ترفع إلٌها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك
دراسة األمور التً ٌقترحها  %51فأكثر من عدد األعضاء شرٌطة أن تكون قد بلؽت
للمجلس قبل موعد اجتماع الهٌبة العامة بثالثٌن ٌوما على األقل
هـ إصدار مٌثاق الشرؾ الصحفً
المادة 21تعقد الهٌبة العامة للنقابة اجتماعا عادٌا واحدا فً السنة خالل شهر نٌسان بدعوة
من المجلس وذلك وفقا لإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون
المادة 25
أ ـ تعقد الهٌبة العامة اجتماعات ؼٌر عادٌة بدعوة من النقٌب أو المجلس أو بطلب من ثلث
عدد أعضاء الهٌبة العامة مبٌنا فٌه األمور المطلوب عرضها على الهٌبة العامة  ،وٌترتب
على المجلس دعوتها لالجتماع خالل مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلمه الطلب
ب ـ تدرج األمور التً ٌطلب إلى الهٌبة العامة مناقشتها فً اجتماعها ؼٌر العادي فً
الدعوة التً توجه إلى أعضابها لحضوره  ،وال ٌجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر فً هذا
االجتماع
المادة  22تتكون الهٌبة العامة فً أي اجتماع تعقده من األعضاء الذٌن سددوا جمٌع
الرسوم والمبالػ المستحقة علٌهم للنقابة قبل مدة ال تقل عن سبعة أٌام من موعد االجتماع
المادة ٌ 21دعى المدٌر لحضور أي اجتماع تعقده الهٌبة العامة للنقابة سواء كان عادٌا أو
ؼٌر عادي وذلك قب أسبوع من تارٌخ عقد االجتماع  ،وله أن ٌنٌب مندوبا عنه إذا تعذر
علٌه الحضور

المادة ٌ 24رأس النقٌب أو ناببه اجتماعات الهٌبة العامة وفً حالة ؼٌابهما ٌرأس
االجتماعات أمٌن السر وفً حالة ؼٌابهم ٌرأس االجتماع أكبر األعضاء سنا
المادة 21
أ ـ عند اكتمال النصاب القانونً للهٌبة العامة ٌجري انتخاب النقٌب وأعضاء المجلس فً
ورقتٌن منفصلتٌن وفً آن واحد
ب ـ ٌشترط للفوز بمركز النقٌب حصول المرشح له على األكثرٌة المطلقة للحاضرٌن من
أعضاء الهٌبة العامة وإذا لم ٌحصل أحد المرشحٌن على تلك األكثرٌة فً المرة األولى ،
ٌعاد االنتخاب بٌن المرشحٌن اللذٌن حصال على أعلى األصوات فً الجلسة ذاتها وٌكتفى
آنبذ باألكثرٌة النسبٌة وفً حالة تساوي األصوات تجري القرعة بٌنهما
ج ـ ٌتم انتخاب أعضاء المجلس باألكثرٌة النسبٌة وفً حالة تساوي األصوات تجري القرعة
بٌن المتساوٌن
المادة 26
أ ـ ٌكون النصاب القانونً ألي اجتماع عادي تعقده الهٌبة العامة بحضور األكثرٌة المطلقة
من األعضاء الذٌن ٌحق لهم االشتراك فً اجتماعات الهٌبة العام  ،وإذا لم ٌتوفر هذا
النصاب خالل ساعة من موعد االجتماع فتدعى الهٌبة إلى اجتماع ثان ٌعقد بعد مدة ال تقل
عن أسبوع وال تزٌد على خمسة عشر ٌوما وٌكون االجتماع الثانً قانونٌا مهما بلػ عدد
األعضاء الذٌن ٌحضرونه
ب ـ فً اجتماعات الهٌبة العامة ؼٌر العادٌة ٌشترط حضور األكثرٌة المطلقة وإال سقط طلب
عقد االجتماع
ج ـ تتخذ الهٌبة العامة قراراتها فً سابر األمور التً تعرض علٌها باإلجماع أو بأكثرٌة
أصوات الحاضرٌن من أعضابها وفً حال تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي ٌصوت معه
ربٌس الجلسة
د ـ تدون قرارات الهٌبة العامة فً سجل خاص ٌحفظ فً النقابة وٌوقعها ربٌس الجلسة ،
وأمٌن السر
المادة ٌ 27تألؾ المجلس من النقٌب وعشرة أعضاء ٌتم انتخابهم وفقا ألحكام هذا القانون ،
وتكون مدة المجلس ثالث سنوات
المادة 28
أ ـ ٌفتح باب الترشٌح لمركز النقٌب ولعضوٌة المجلس قبل خمسة عشر ٌوما من الموعد
المحدد إلجراء االنتخابات وٌؽلق قبل ثالثة أٌام من ذلك الموعد  ،وٌتم الترشٌح على
النموذج الذي ٌقرره المجلس وٌقوم المرشح بتقدٌم الطلب إلى النقابة مقابل إٌصال موقع
من المسؤول اإلداري فٌها أو من أي موظؾ آخر فً النقابة ٌعٌنه المجلس لهذه الؽاٌة
ب ـ تعلن أسماء المرشحٌن على اللوحة الخاصة باإلعالنات فً النقابة فً الٌوم التالً لٌوم
انتهاء مدة الترشٌح

المادة 29
:أ ـ ٌشترط فٌمن ٌرشح نفسه لمركز النقٌب
ـ أن ال ٌكون وزٌرا عامال أو موظفا حكومٌا أو موظفا فً هٌبة دولٌة أو مؤسسة أجنبٌة
ـ أن ال ٌقل عمره عن خمس وثالثٌن سنة
ـ أن ٌكون قد مضى على تسجٌله فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن فً النقابة مدة ال تقل عن
عشر سنوات
ـ أن ال ٌكون موظفا أو مراسال معتمدا لدى صحٌفة أو وكالة أنباء ؼٌر أردنٌة
ـ أن ال ٌنتخب ألكثر من دورتٌن متتالٌتٌن على أنه ٌجوز إعادة انتخابه بعد مرور دورة
واحدة على مدته السابقة
ـ أن ٌدفع لصندوق النقابة رسم ترشٌح ؼٌر مسترد مقداره مابة دٌنار
:ب ـ ٌشترط فٌمن ٌرشح نفسه لعضوٌة المجلس ما ٌلً
ـ أن ال ٌقل عمره عن خمس وعشرٌن سنة
ـ أن ٌكون قد مضى على تسجٌله فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن فً النقابة مدة خمس
سنوات على األقل
ـ أن ال ٌكون موظفا فً أي هٌبة دولٌة أو مؤسسة أجنبٌة أو مراسال أو مندوبا ألي مؤسسة
ؼٌر أردنٌة
ـ أن ٌدفع لصندوق النقابة رسم ترشٌح ؼٌر مسترد مقداره عشرون دٌنارا
ج ـ ٌشترط فً النقٌب وعضو المجلس أن ال ٌكون قد صدر بحق أي منهما قرار تأدٌبً
قطعً بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة
المادة 11
أ ـ بعد اكتمال جمٌع شروط اإلجراءات القانونٌة لالجتماع الذي تعقده الهٌبة العامة النتخاب
النقٌب وأعضاء المجلس تنتخب الهٌبة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من األعضاء ؼٌر
المرشحٌن تتولى القٌام بإجراءات انتخاب النقٌب وأعضاء المجلس بما فً ذلك توزٌع
أوراق االقتراع واإلشراؾ على إعادتها ووضعها فً الصندوق المخصص لذلك وفرز
األصوات وإعالن نتابج االنتخابات وتنظٌم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه إلى كل من
الوزارة والدابرة
ب ـ تختار لجنة االنتخابات المنصوص علٌها فً الفقرة ( أ ) من هذه المادة ربٌسا لها من
بٌن أعضابها تناط به مهمة إدارة االجتماع بالتعاون والتشاور مع سابر أعضاء اللجنة
وتمهر أوراق االقتراع بتوقٌعه وبخاتم النقابة قبل توزٌعها على األعضاء
ج ـ تفصل لجنة االنتخابات فً االعتراضات التً تقدم إلٌها أثناء االنتخابات سواء كانت على
أوراق االقتراع أو على أي من اإلجراءات التنظٌمٌة األخرى لالنتخاب ولها رفض أو قبول
أي ورقة اقتراع إذا تبٌن لها أن هناك أسبابا تبرر ذلك وتكون قراراتها الصادرة باألكثرٌة
قطعٌة
د ـ تحفظ أوراق االقتراع فً النقابة وٌجوز للمجلس إتالفها بعد ستة أشهر من تارٌخ إجراء
االنتخابات
المادة31

أ ـ ٌكون االقتراع النتخاب النقٌب وأعضاء المجلس سرٌا ٌمارسه العضو بنفسه وال ٌجوز
له وضع أي إشارة على ورقة االقتراع تدل على شخصٌته بما فً ذلك اسمه وتوقٌعه أو أي
رمز ٌعرؾ أو ٌشتهر به وذلك تحت طابلة بطالن ورقة االقتالع
ب ـ تعتبر ورقة االقتراع باطلة إذا تضمنت ما ٌتنافى مع اآلداب العامة أو كانت ؼٌر مقروءة
أو ؼٌر واضحة أو بها التباس  ،أما األوراق التً تحتوي على أسماء أكثر من العدد
المطلوب ألي مركز من المراكز تهمل فٌها األسماء الزابدة
المادة 12تحدد اإلجراءات واألمور التنظٌمٌة األخرى المتعلقة باجتماعات الهٌبة العامة
وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلً للنقابة
المادة 11
أ ـ ٌنتخب المجلس من بٌن أعضابه فً أول اجتماع له بعد انتخابه ناببا للنقٌب وأمٌنا لسر
النقابة وأمٌنا للصندوق فٌها وناببا لكل منهما
ب ـ ٌشكل المجلس من بٌن أعضاء الهٌبة العامة من ؼٌر أعضابه باالقتراع السري
ـ لجنة العضوٌة من خمسة أعضاء
ـ المجلس التأدٌبً من ثالثة أعضاء وللمجلس أن ٌنتخب عضوا احتٌاطٌا أو أكثر ٌشترك فً
المجلس التأدٌبً إذا تؽٌب أي من أعضابه األصلٌٌن
ـ أي لجان أخرى ٌرى أنها ضرورٌة إلدارة وتسٌٌر أعمال النقابة أو ما ٌنص هذا القانون أو
األنظمة الصادرة بمقتضاه على تشكٌلها وتختص باألمور التً تخول بالنظر فٌها وفقا لذلك
ج ـ تناط بلجنة العضوٌة دراسة طلبات االنتساب لعضوٌة النقابة وتقدٌم التوصٌات بشأنها
إلى المجلس
د ـ ٌختص المجلس التأدٌبً باتخاذ اإلجراءات التأدٌبٌة بحق األعضاء والصحفٌٌن المتدربٌن
الذٌن ٌحالون إلٌه وفرض العقوبات التأدٌبٌة علٌهم
هـ ٌعٌن المجلس ربٌسا للمجلس التأدٌبً ولكل من اللجان التً ٌتم تشكٌلها بمقتضى أحكام
هذه المادة من بٌن األعضاء المنتخبٌن للمجلس التأدٌبً ولتلك اللجان
و ـ ٌكون النصاب القانونً ألي اجتماع تعقده أي لجنة من اللجان المؤلفة من النقابة
بحضور األكثرٌة المطلقة من أعضابها على أن ٌكون الربٌس أحد الحضور وأما المجلس
التأدٌبً فٌشترط حضور جمٌع أعضابه وربٌسه لتوفر النصاب القانونً ألي جلسة ٌعقدها ،
وٌصدر المجلس التأدٌبً وسابر اللجان قراراتها باإلجماع أو باألكثرٌة المطلقة للحاضرٌن
المادة 14تحدد األمور والشؤون التنظٌمٌة األخرى الخاصة بالمجلس التأدٌبً واللجان
وسابر األحكام التفصٌلٌة الخاصة بها بموجب النظام الداخلً للنقابة
المادة 11
أ ـ ٌعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورٌة فً المواعٌد التً ٌحددها بدعوة من النقٌب
وٌجوز للمجلس أن ٌعقد اجتماعات ؼٌر عادٌة إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقٌب
أو بطلب من أكثرٌة األعضاء على أن ٌبٌنوا فً طلبهم األمور التً ٌرؼبون من المجلس
بحثها

ب ـ ٌتولى أمٌن سر النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوٌن محاضرها
وقراراتها فً السجالت الخاصة بها وتقدٌمها للتوقٌع علٌها من النقٌب ومن األعضاء الذٌن
حضروا االجتماع وٌتولى نابب النقٌب المهام والصالحٌات المنوطة بالنقٌب طٌلة ؼٌابه
ج ـ ٌكون أي اجتماع ٌعقده المجلس قانونٌا بحضور سبعة من أعضابه على األقل على أن
ٌكون النقٌب أو ناببه فً حالة ؼٌابه واحدا منهم وٌتخذ المجلس قراراته باألكثرٌة وفً حالة
تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي صوت الربٌس معه
:المادة ٌ 16مارس المجلس الصالحٌات والمهام التالٌة
أ ـ إدارة شؤون النقابة اإلدارٌة والمالٌة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه
بما فً ذلك إدارة الشؤون المتعلقة بأي من الصنادٌق أو المؤسسات التابعة للنقابة
ب ـ النظر فً طلبات االنتساب لعضوٌة النقابة وإصدار القرارات بشأنها
ج ـ إعداد الموازنة السنوٌة التقدٌرٌة للنقابة والحسابات الختامٌة لها وللصنادٌق وسابر
المؤسسات التابعة لها وتقدٌمها للهٌبة العامة مرفقة بالتقارٌر الالزمة لبٌان الموقؾ المالً
للنقابة
د ـ إعداد مشارٌع األنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهٌبة العامة للموافقة علٌها
تمهٌدا لرفعها للجهات المختصة
هـ المحافظة على مبادئ المهنة وتقالٌدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة
أعضابها
و ـ دعوة الهٌبة العامة إلى االجتماع وتنفٌذ قراراتها
ز ـ المساهمة فً حل الخالفات المهنٌة بٌن أعضاء النقابة أو بٌنهم وبٌن األفراد والهٌبات
والمؤسسات العامة والخاصة
ح ـ تمثٌل النقابة لدى الؽٌر
ط ـ القٌام بأي مهام أو صالحٌات أخرى ٌنص علٌها هذا القانون أو األنظمة الصادرة
بمقتضاه
:المادة ٌ 17تولى المجلس
أ ـ تعٌٌن الموظفٌن والمستخدمٌن فً النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارٌن للقٌام
بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقٌق أهدافها
ب ـ توفٌر اللوازم للنقابة عن طرٌق الشراء والقٌام باألشؽال التً تحتاج إلٌها النقابة بما فً
ذلك إقامة األبنٌة وتنفٌذ المشارٌع اإلنشابٌة التً تعود بالفابدة على النقابة أو تساعدها على
تنفٌذ أؼراضها وإقرار العقود واإلجراءات الالزمة لذلك
ج ـ التصرؾ باألموال المنقولة والتً ال تحتاج إلٌها النقابة إما ببٌعها أو هبتها أو التبرع
بها للهٌبات والمؤسسات ذات األهداؾ والؽاٌات اإلنسانٌة على أن تؤخذ موافقة الهٌبة
العامة إذا تجاوزت القٌمة ألفً دٌنار
د ـ قبول الهبات والتبرعات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة إذا
كانت من جهة ؼٌر أردنٌة
هـ وضع التعلٌمات اإلدارٌة والمالٌة والتنظٌمٌة التً تضمن حسن سٌر العمل فً النقابة

المادة 18
أ ـ إذا استقال النقٌب أو توفً أو تعذر علٌه القٌام نهابٌا بمهامه بسبب المرض أو ألي سبب
آخر ٌتولى ناببه القٌام بأعماله وتنتخب الهٌبة العامة خالل مدة ال تزٌد على ستٌن ٌوما من
استقالة النقٌب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره فً القٌام بمهامه نقٌبا ٌحل محله وفقا
ألحكام هذا القانون للمدة المتبقٌة من والٌة المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقٌة على سنة
ب ـ إذا استقال نابب النقٌب أو أمٌن سر النقابة أو أمٌن الصندوق أو أي من ناببٌهما أو
توفً أو تعذر علٌه القٌام بمهامه ألي سبب من األسباب فٌنتخب المجلس من بٌن أعضابه
من ٌحل محله
:المادة ٌ 19فقد النقٌب أو العضو فً المجلس مركزه فً أي من الحاالت التالٌة
ـ الوفاة
ـ االستقالة
ـ إذا تؽٌب دون عذر ٌقبله المجلس عن حضور ثالثة اجتماعات متوالٌة أو سبعة اجتماعات
ؼٌر متوالٌة
ـ إذا فقد أي شرط من الشروط التً تؤهله لٌكون عضوا فً المجلس أو ثبت للمجلس أن أٌا
من تلك الشروط لم ي متوفرا فٌه عند انتخابه
المادة 41
أ ـ إذا شؽر مركز أي عضو فً المجلس ألي سبب من األسباب فٌصبح المرشح الذي كان قد
نال أكثر األصوات بعد المرشحٌن الذٌن فازوا فً االنتخابات عضوا فً المجلس وٌبلؽه
النقٌب بذلك خالل مدة ال تزٌد على سبعة أٌام من شؽور المركز وٌدعوه إلى حضور
اجتماعات المجلس  ،وإذا لم ٌكن هناك مثل ذلك المرشح فٌختار المجلس للمركز الشاؼر أحد
أعضاء الهٌبة العامة للنقابة ممن تتوفر فٌهم شروط العضوٌة فً المجلس وال ٌجوز أن
ٌزٌد عدد األعضاء الذٌن ٌعٌنون بهذه الطرٌقة على أربعة أعضاء  ،وإال توجب على
المجلس دعوة الهٌبة العامة النتخاب مجلس جدٌد خالل مدة ال تزٌد على ستٌن ٌوما من
شؽور المركز الخامس للعضوٌة فً المجلس إلكمال مدة المجلس المتبقٌة
ب ـ إذا شؽرت مراكز أكثر من نصؾ األعضاء ألي سبب من األسباب فً وقت واحد سواء
كان النقٌب من بٌنهم أو لم ٌكن فٌترتب على المجلس دعوة الهٌبة العامة إلى اجتماع ؼٌر
عادي النتخاب مجلس جدٌد للمدة المتبقٌة وذلك خالل مدة أقصاها شهران من تارٌخ فقدان
النصاب القانونً للمجلس  ،وٌستمر المجلس القابم فً القٌام بمسؤولٌاته فً إدارة شؤون
النقابة إلى أن ٌتم انتخاب المجلس الجدٌد
المادة  45إذا حالت ظروؾ قاهرة دون انتخاب المجلس ٌستمر المجلس القدٌم فً القٌام
بأعماله وممارسة صالحٌاته إلى أن تمكن الهٌبة العامة من انتخاب مجلس جدٌد
:المادةٌ 42حظر على الصحفً
أ ـ ممارسة أي عمل آخر ؼٌر المهنة الصحفٌة بما فً ذلك األعمال التجارٌة وتمثٌل
الشركات فً أعمالها التجارٌة والصناعٌة

ب ـ الجمع بٌن عضوٌة النقابة وأي نقابة أخرى
ج ـ ممارسة المهنة الصحفٌة بصورة تخالؾ التشرٌعات النافذة ومٌثاق الشرؾ الصحفً
د ـ القٌام بأي عمل أو تصرؾ ٌتنافى مع كرامة المهنة أو ٌسًء إلى النقابة أو إلى أعضابها
هـ الخروج على قواعد اللٌاقة وتقالٌد المهنة فً التعامل مع زمالبه أو مع اآلخرٌن
و ـ قبول أي هبات أو تبرعات مالٌة أو عٌنٌة أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو
صورتها
المادة ٌ 41لتزم الصحفً بالمحافظة على سرٌة مصادر معلوماته  ،كما ٌلتزم بالتحقق من
صحة المعلومات واألخبار قبل نشرها
المادة ٌ 44منح الصحفً لدى جمٌع الجهات التً ٌمارس مهنته لدٌها أو بواسطتها أو
ٌتعامل معها أثناء قٌامه بأعمال المهنة التسهٌالت المناسبة  ،وال ٌجوز توقٌفه أو تعقبه من
أجل عمل قام به تأدٌة لواجبات مهنته إال إذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جرٌمة
جزابٌة
المادة 41
أ ـ على النٌابة العامة أن تخطر النقابة عند الشروع فً التحقٌق مع أي صحفً فً أي
شكوى قدمت ضده أو فً قضٌة تعرض للتحقٌق من أجلها وللنقٌب أو من ٌنتدبه حضور
مراحل التحقٌق
ب ـ تتولى النٌابة العامة تبلٌػ النقابة بالحكم الذي ٌصدر من المحكمة بحق أي صحفً فً
أي قضٌة ذات صفة جزابٌة
المادة 46
أ ـ إذا أخل الصحفً أو الصحفً المتدرب من العاملٌن فً القطاع الخاص بواجبات مهنته
المبٌنة فً هذا القانون أو فً أي نظام صادر بمقتضاه أو خالؾ مٌثاق الشرؾ الصحفً أو
تجاوز
:أو قصر فً أداء واجباته المهنٌة أو أقدم على عمل أو تصرؾ ٌنال من شرؾ المهنة
ٌعرض نفسه للعقوبات التالٌة
ـ التنبٌه
ـ اإلنذار
ـ المنع من ممارسة المهنة لمدة ال تزٌد على ثالث سنوات
ـ شطب اسم الصحفً من سجل الصحفٌٌن الممارسٌن أو المتدربٌن ومنعه نهابٌا من
ممارسة مهنة الصحافة
ب ـ لمجلس النقابة أن ٌطلب إلى الجهة ذات االختصاص مالحقة الصحفً العامل فً القطاع
العام تأدٌبٌا إذا تبٌن له أنه ارتكب ما ٌوجب المالحقة
ج ـ ال ٌجوز للصحفً الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القٌام بأي عمل ٌدخل
ضمن أعمال المهنة الصحفٌة خالل مدة المنع وال تحسب هذه المدة لؽاٌات التقاعد أو
الترشٌح لمجلس النقابة

المادة 47
:أ ـ ترفع الدعوى التأدٌبٌة إلى المجلس بطلب خطً
ـ من الوزٌر أو المدٌر
ـ من أحد الصحفٌٌن
ـ من أي شخص آخر
ب ـ تقدم الشكوى إلى النقٌب وعلى النقٌب أن ٌطلب من الصحفً أو المتدرب المشكو منه
اإلجابة على الشكوى خالل خمسة عشر ٌوما  ،وللنقٌب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا
وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى أن ٌحٌل هذه الشكوى إلى المجلس التأدٌبً للتحقٌق
ج ـ للمجلس أن ٌحٌل أحد الصحفٌٌن أو المتدربٌن إلى المجلس التأدٌبً إذا نسب إلٌه
تصرؾ ال ٌتفق وواجبات الصحفً
المادة 48
أ ـ ٌتبع المجلس التأدٌبً فً التحقٌق أو المحاكمة الطرق التً ٌرى فٌها ضمانة لحقوق
الدفاع وتأمٌنا للعدالة وللمشتكى علٌه أن ٌوكل محامٌا للدفاع عنه وللمجلس أن ٌقرر سماع
الشهود وفً حالة تخلؾ أحدهم عن الحضور ٌصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة
النٌابة العامة
ب ـ إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذبا ٌقرر المجلس إحالته إلى النٌابة
العامة وٌعتبر فً مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام
محكمة نظامٌة
ج ـ لمجلس النقابة بناء على تنسٌب المجلس التأدٌبً أن ٌوقؾ الصحفً أو المتدرب عن
ممارسة المهنة مؤقتا لحٌن صدور القرار النهابً على أن تحسب هذه المدة له من أصل
المدة التً سٌحكم بمنعه من مزاولة المهنة خاللها إذا صدر حكم علٌه بمثل ذلك
د ـ ٌصدر المجلس التأدٌبً قراره فً الشكوى خالل مدة ال تزٌد على خمسة وأربعٌن ٌوما
من تارٌخ إحالتها إلٌه
هـ جلسات المجلس التأدٌبً سرٌة وال ٌجوز نشر األحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة
القطعٌة
و ـ ٌكون قرار المجلس التأدٌبً خاضعا لتصدٌق المجلس وله أن ٌقرر نشر القرارات
التأدٌبٌة أو عدم نشرها وفقا لمصلحة المهنة والنقابة
المادة ٌ 49ترتب على المجلس اتخاذ إجراءات تأدٌبٌة بحق الصحفً أو الصحفً المتدرب
الذي ٌدان بحكم قطعً فً جناٌة أو جنحة فً جرٌمة أخالقٌة أو مخلة بالشرؾ  ،وٌعتبر ذلك
الحكم بمثابة توصٌة بإدانته من المجلس التأدٌبً وفرض العقوبات التأدٌبٌة المناسبة علٌه
المادة ٌ 11كون القرار التأدٌبً باإلدانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العلٌا
المادة  15كل من لم ٌتقٌد بالقرار التأدٌبً الذي ٌقضً بمنعه من ممارسة المهنة ٌعاقب من
المحكمة المختصة بؽرامة ال تقل عن مابة دٌنار وال تزٌد على خمسمابة دٌنار وفً حالة

التكرار تضاعؾ العقوبة
المادة 12قرارات الهٌبة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العلٌا
المادة  11للمجلس تكلٌؾ أي صحفً من المسجلٌن فً سجل الصحفٌٌن الممارسٌن تقدٌم
أي خدمة
:مهنٌة لمصلحة النقابة بما فً ذلك األعمال التالٌة
أ ـ االشتراك فً أي ندوة تنظم باسم النقابة
ب ـ المساهمة فً تنظٌم أعمال المؤتمرات
ج ـ القٌام بأعمال ٌكلفه بها المجلس فً نطاق مساعدته على تأدٌة مهامه وتحقٌق أهداؾ
النقابة بما فً ذلك االشتراك فً أي لجنة ٌشكلها المجلس لذلك الؽرض
المادة 14تبدأ السنة المالٌة للنقابة فً الٌوم األول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الٌوم
الحادي والثالثٌن من شهر كانون األول من السنة نفسها
المادة 11
:أ ـ تتألؾ الموارد المالٌة للنقابة من المصادر التالٌة
ـ رسوم التسجٌل ورسوم إعادة التسجٌل ورسوم الترشٌح ورسوم االشتراك السنوٌة لمزاولة
المهنة
ـ االشتراكات السنوٌة للمؤسسات الصحفٌة
ـ % 5من قٌمة فاتورة اإلعالن تستوفٌه المؤسسات الصحفٌة لحساب النقابة
ـ العوابد التً تستوفى للصنادٌق المنشأة أو المؤسسة فً النقابة لتحقٌق أهدافها
ـ التبرعات واإلعانات والهبات والمساعدات وسابر الموارد المحلٌة التً ٌوافق المجلس
على قبولها
ـ التبرعات واإلعانات والهبات والمساعدات وسابر الموارد الخارجٌة التً ٌوافق مجلس
الوزراء على قبولها
ـ رٌع االستثمارات التً تقوم بها النقابة
ب ـ باستثناء ما ورد فً البنود ( )1،6،7من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادٌر هذه
الموارد ونسبها وكٌفٌة فرضها واستٌفابها وجباٌتها فً النظام الداخلً للنقابة أو أي أنظمة
توضع لهذه الؽاٌات
المادة  16تخضع االتفاقٌات التً تعقدها النقابة مع أي جهة أجنبٌة لموافقة مجلس الوزراء
المسبقة
المادة  17بعد صدور هذا القانون ٌستمر مجلس النقابة القابم بممارسة أعماله وذلك حتى
شهر نٌسان من السنة التً تلً سنة صدور هذا القانون حٌث ٌتم انتخاب مجلس جدٌد
بمقتضى أحكامه

المادة  18لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنظٌم شؤون النقابة وقواعد وإجراءات
هٌباتها وتأمٌن أهداؾ وؼاٌات هذا القانون بما فً ذلك إنشاء الصنادٌق الخاصة بالتقاعد
والتعاون والضمان االجتماعً والتأمٌن الصحً واإلسكان
المادة ٌ 19لؽى قانون نقابة الصحفٌٌن رقم ( )57لسنة  5911واألنظمة الصادرة بمقتضاه
وأي نص فً أي تشرٌع آخر وذلك إلى المدى الذي ٌتعارض فٌه مع أحكام هذا القانون
المادة ( : )61ربٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون15/8/1998
الحسن بن طالل

