نظام إجازة إملصنفات إملرئية وإملسموعة
إملادة 1
يسمى هذإ إلنظام (نظام إجازة إملصنفات إملرئية وإملسموعة ومرإقبهتا لس نة  )2004ويعمل به من
اترخي نرشه يف إجلريدة إلرمسية.
إملادة 2
أ  .يكون لللكامت وإلعبارإت إلتالية حيامث وردت يف هذإ إلنظام إملعاين إخملصصة لها إدانه ما مل تدل
إلقرينة عىل غري ذكل :
إلوزير  :رئيس إلوزرإء إو إلوزير إذلي يسميه.
إلهيئة  :هيئة الاعالم إملريئ وإملسموع.
إملدير إلعام

 :مدير عام إلهيئة.

إملديرية

 :مديرية إملصنفات يف إلهيئة.

إملدير  :مدير إملديرية.
إحملل إلتجاري  :لك حمل إو ماكن إو رشكة إو مؤسسة مرخص لها ابنتاج إملصنفات إو تدإولها إو
بيعها إو اتجريها إو عرضها إو توزيعها إو توصل للجمهور خدمات ذإت صفة إعالمية عرب إي
وس يةل من وسائل إالتصال .
ب .ملقاصد هذإ إلنظام ،تعمتد إلتعاريف إلوإردة يف إلقانون حيامث ورد إلنص علهيا يف إحاكم هذإ
إلنظام.
إملادة 3
أ  .يقدم طلب إجازة إملصنف إىل إلهيئة عىل الامنوذج إذلي تعمتده لهذه إلغاية مرفقا به إلواثئق إليت
تثبت إحلق يف تدإول إملصنف وفقا الحاكم إلترشيعات إملتعلقة حبقوق إمللكية إلفكرية إملعمول هبا.
ب .يمت درإسة إلطلب من إملدير ويقدم توصياته إىل إملدير إلعام الختاذ إلقرإر إملناسب بشأنه.

إملادة 4
أ  .يرإعى عند إجازة أي مصنف إلتقيد مبا ييل :
 .1عدم إملساس جبالةل إملكل والارسة إملالكة.
 .2عدم الاساءة إىل أي من الاداين إلساموية.
 .3عدم تضمينه مادة مثرية للفتنة إو مروجة للعنرصية إو إلطائفية إو خمةل ابمن إدلوةل وسالمهتا.
 .4عدم تضمينه مادة مثرية للغرإئز إو مروجة لالابحية إو إلعنف إو إجلرمية إو الاحنرإف إو
الاساءة للنظام إلعام والادإب إلعامة.
ب .إذإ متت إجازة إملصنف يلزتم إملرخص هل بوضع رمق الاجازة واترخيها عىل لك نسخة من نسخ
إملصنف.
إملادة 5
حيظر ما ييل :
أ  .إن يبارش أي حمل جتاري معهل دون إحلصول عىل ترخيص من إلهيئة.
ب .إن يقوم أي خشص إو هجة إو حمل جتاري إو دإر عرض بعرض إو إلسامح بعرض أي مصنف
ما مل يكن مرخصا هل بعرض إملصنفات وإن يكون إملصنف إذلي يقوم بعرضه جمازإ من إلهيئة.
ج .إن تقوم أي هجة تنتج إملصنفات دإخل إململكة بعرضها إو إلسامح بعرضها دون إحلصول عىل
إجازة للمصنف من إلهيئة.
إملادة 6
عىل لك حمل جتاري يقوم ابنتاج إملصنفات إو تدإولها تعيني مدير مسؤول لالرشإف عليه رشيطة إن
يكون :
أ  .إردنيا.

ب .مقامي يف إململكة إقامة دإمئة.
ج .غري حمكوم عليه جبناية إو جبنحة خمةل ابلرشف.
إملادة 7
تتوىل إلهيئة إلرقابة عىل لك مصنف يرد إىل إململكة إو ينتج فهيا هبدف تدإوهل فهيا ابس تثناء ما
تنتجه إملؤسسات إلرمسية وحيق لها يف سبيل ذكل إلقيام مبا ييل :
أ  .حذف أي جزء من إملصنف إخملالف الي من إسس ورشوط إلرقابة إملشار إلهيا يف إملادة ()4
من هذإ إلنظام قبل إجازته.
ب .منع عرض أي مصنف خمالف الي من إسس ورشوط إلرقابة إملنصوص علهيا يف إملادة ()4
من هذإ إلنظام إو إيقافه.
ج .مصادرة أي مصنف مت إنتاجه حمليا ،إذإ اكن خمالفا السس ورشوط إلرقابة ،وإتالفه ابرشإف
جلنة يؤلفها إملدير إلعام لهذه إلغاية.
إملادة 8
حيظر عرض أي مادة مت تسجيلها عىل أي مصنف من إملوإد إملرسةل عرب إلفضاء يف دور إلعرض إو
الاماكن إلعامة إو إحملالت إخلاصة بعرض إملصنفات ما مل تكن جمازة من إلهيئة.
إملادة 9
أ  .إذإ مل تمت إجازة إملصنف إملس تورد إو مت منع عرضه إو إيقاف عرضه يصدر إملدير إلعام قرإرإ
ابعادة تصديره ويمت تبليغ صاحب إملصنف بذكل.
ب .إذإ ختلف صاحب إملصنف عن تنفيذ الاجرإءإت إحملددة يف إلفقرة (أ) من هذه إملادة مدة
تتجاوز مخسة عرش يوما من اترخي تبليغه بذكل فتمت مصادرة إملصنف وإتالفه ابرشإف جلنة يؤلفها
إملدير إلعام لهذه إلغاية.
إملادة 10

للهيئة ،بقرإر من إملدير إلعام وبناء عىل إس باب مربرة ،إلغاء إجازة أي مصنف سوإء اكن منتجا
حمليا إو مس توردإ ،وعىل صاحب إملصنف إيقاف عرضه فور تبليغه بذكل وإعادة تصديره خالل
عرشة إايم من اترخي تبليغه ابلغاء قرإر الاجازة إذإ اكن مس توردإ وذكل وفقا للترشيعات إلنافذة
ذإت إلعالقة كام حيق للهيئة مصادرة إملصنف وإتالفه بوإسطة جلنة يؤلفها إملدير إلعام لهذه إلغاية إو
مسح إملادة إملسجةل عليه.
إملادة 11
إذإ ختلف مقدم إلطلب عن مرإجعة إلهيئة خالل ثالثة إشهر من اترخي تسلمها للمصنف فيمت إتالفه
ابرشإف جلنة يؤلفها إملدير إلعام بناء عىل تنسيب إملدير.
إملادة 12
أ  .تس تويف إلهيئة إلرسوم إملبينة إدانه عن ترخيص أي دإر للعرض إلسيامنيئ إو أي رشكة لالنتاج
إلفين :
 )%2( .1من مقدإر رإس إملال إملسجل عىل إن ال يزيد إملبلغ إملس توىف عىل (  ) 2000إلفي
دينار .
 )%2 / 1( .2من مقدإر رإس إملال إملسجل عن جتديد إلرخصة  ،عىل إن ال يزيد إملبلغ إملس توىف
عىل ( )500مخسامئة دينار .
ب .تس تويف إلهيئة إلرسوم إملبينة إدانه عن ترخيص أي حمل لبيع إملصنفات إو توزيعها إو تأجريها :
 .1مخسة وثالثني دينارإ عن إحملل إذلي ال يتجاوز رأسامهل ( )1000دينار وعرشين دينارإ رسوم
س نوية لتجديد إلرخصة.
 .2مخسني دينارإ عن إحملل إذلي ال يتجاوز رأسامهل ( )2000دينار ومخسة وعرشين دينارإ رسوم
س نوية لتجديد إلرخصة.
 .3س تني دينارإ عن إحملل إذلي ال يتجاوز رأسامهل ( )5000دينار وثالثني دينارإ رسوم س نوية
لتجديد إلرخصة.

 )%2( .4من مقدإر رإس إملال إملسجل عن إحملل إلتجاري إذلي يتجاوز رإسامهل ( )5000مخسة
الاف دينار عىل إن ال يزيد إملبلغ إملس توىف عىل ( ) 2000إلفي دينار  ،و( )%1من مقدإر رإس
إملال إملسجل رسوم جتديد إلرخصة إلس نوية عىل إن ال يزيد إملبلغ إملس توىف عىل ( )1000إلف
دينار .
ج .تس تويف إلهيئة إلرسوم إملبينة إدانه عن ترخيص إي رشكة توصل للجمهور خدمات ذإت صفة
إعالمية عرب إي وس يةل من وسائل إالتصال :
 )%3( .1من مقدإر رإس إملال إملسجل عىل إن ال يزيد إلرمس إملس توىف عىل ( )3000ثالثة
الاف دينار .
 )%1( .2رسوم س نوية من صايف إرابح إلعوإئد إملتاتية للرشكة إملرخصة عىل إن يمت تزويد إلهيئة
خالل س تني يوما من إنهتاء إلس نة إملالية بنسخة عن إلبياانت إملالية إخلتامية إخلاصة ابلرشكة مدققة
من حماسب قانوين .
إملادة 13
تس تويف إلهيئة عن لك مصنف يكون إلقصد من حيازته بيعه إو تدإوهل إو عرضه عىل إمجلهور رسوم
إجازة مصنفات عىل إلنحو إلتايل :
أ  .إلرشيط إلسيامنيئ

 150دينارإ

ب .إرشطة إلبيتاكم وإليوماتيك ( خمتلف إنوإعها ) :

من عدد (  )5 -1إربعة داننري .
من عدد ( ) 10 – 6مخسة داننري .
من عدد (  ) 20 -11س تة داننري .
من عدد (  ) 30 -21س بعة داننري .
من عدد (  -31مفا فوق ) عرشة داننري

.
ج .إرشطة إلفيديو جبميع إنوإعها وإلقرص

إملدمج إملريئ ( : ) VCD

من عدد (  )20-1ثالثة داننري .
من عدد ( ) 50 – 21مخسة داننري

.
من عدد (  – 51مفا فوق ) عرشة
داننري.
د .إلقرص إلرمقي إلـ (  ، ) DVDوإلقرص
إملدمج للحاسوب وإلقرص إملدمج لاللعاب
الالكرتونية وإحلاسوبية :

من عدد (  )5 -1ثالثة داننري .
من عدد (  )20-6مخسة داننري .
من عدد (  ) 50 – 21عرشة

داننري .
من عدد (  ) 100-51مخسة عرش
دينارإ .
من عدد ( ) 200 – 101
عرشون دينارإ.
من عدد (  - 201مفا فوق ) ثالثون
دينارإ .
هـ  .إلقرص إملدمج إلسمعي إلـ ( )CDوإلاكسيت :

من عدد (  ) 100-1دينارإن .
من ( )200 – 101ثالثة داننري .
من عدد ( -201مفا فوق ) إربعة

داننري .

إملادة 14
ال يس توىف رمس إجازة مصنفات عام ييل :
أ  .إلربجميات إلتعريفية وإلتشغيلية وإلتطبيقية.
ب .إملصنف إلتعلميي إذلي خيتص مبادة تعلميية مهنجية للمدإرس ومؤسسات إلتعلمي وإلتدريب
والارشاد دإخل إململكة.
ج .إملصنفات إليت ترد إىل إملؤسسات إدلولية وماكتب الا م إملتحدة يف إململكة وإملصنفات إخلاصة
ابدلول إملاحنة إملشاركة يف مشاريع إو مؤمترإت إو إعامل إستشارية.
د .إملصنفات إليت ترد من إلرشاكت إلصانعة الاجنبية إىل إلرشاكت إحمللية لغاايت إلتدريب
والارشاد دإخل إململكة.
هـ .إملصنفات إليت ترد إىل أي مؤسسة ذإت طابع تطوعي إو خريي إو ثقايف إو دبلومايس يوإفق
علهيا إلوزير بناء عىل تنسيب إملدير إلعام.
إملادة 15
جيوز ،بقرإر من إملدير إلعام بناء عىل تنسيب إملدير ،إن يعترب إن إملصنف لغري إغرإض الاس تعامل
إلشخيص إخذإ بعني الاعتبار ما ييل :
أ  .نوعية إملصنفات إلوإردة.
ب .تكرإر إس تريإد إملصنفات.
ج .مكية إملصنفات إملس توردة.
د .تكرإر إدخال إملصنف ذإته بصورة مبالغ فهيا.
إملادة 16
أ  .للمدير إلعام إن يفوض إاي من موظفي إلهيئة بتفتيش أي حمل جتاري إو دإر عرض للمصنفات إو
أي ماكن إخر يمت فيه تدإول إملصنفات وهل يف سبيل ذكل الاس تعانة ابالهجزة إخملتصة.

ب .عىل لك حمل جتاري إو دإر للعرض إبرإز رخصة إلتدإول وإجازة أي مصنف إو صورة عهنا
للموظف إخملتص عند إلطلب.
ج .عىل إملوظف إملفوض إن يقدم تقريرإ إىل إملدير عن لك حمل يقوم بتفتيشه.
د .يرفع إملدير إلتقرير إىل إملدير إلعام مشفوعا بتوصياته الختاذ الاجرإءإت إلالزمة.
إملادة 17
يصدر إلوزير إلتعلاميت إلالزمة لتنفيذ إحاكم هذإ إلنظام مبا يف ذكل إملتعلقة مهنا بتشكيل إللجان
إخلاصة ابجازة إملصنفات وابلبدل إذلي يس توىف عن إجازة إملصنف إملنتج حمليا.
إملادة 18
يلغى (نظام رقابة إملصنفات إملرئية وإملسموعة) رمق ( )19لس نة .1998
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