نظام رخص البث وإاعادة البث الإذاعي والتلفزيوين رمق  163لس نة 2003
املادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوين والرسوم املس توفاة عهنا
لس نة  ) 2003ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 2
أ  .يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا النظام املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
القانون  :قانون الاعالم املريئ واملسموع املعمول به .
الوزير  :وزير الاعالم .
الهيئة  :هيئة الاعالم املريئ واملسموع .
املدير العام  :مدير عام الهيئة .
الشخص  :أي خشص طبيعي او اعتباري .
البث التلفزيوين  :بث الاعامل والربامج التلفزيونية ابملوجات الكهرومغناطيس ية او ش باكت الالياف
الضوئية او أي وس يةل اخرى متكن امجلهور من اس تقبالها .
البث الاذاعي  :بث الاعامل والربامج الاذاعية ابملوجات الكهرومغناطيس ية او ش باكت الالياف
الضوئية او أي وس يةل اخرى متكن امجلهور من اس تقبالها .
الرشكة  :أي مؤسسة او رشكة اعالمية تقوم ابعامل البث الاذاعي او التلفزيوين او لكهيام حسب
مقتىض احلال.
القناة  :هامش الرتدد اذلي يشغهل املرخص هل لغاايت البث التلفزيوين .
املوجة  :هامش الرتدد اذلي يشغهل املرخص هل لغاايت البث الاذاعي .

احملطة  :وحدة البث الاذاعية او التلفزيونية الثابتة او املتحركة مبا يف ذكل اهجزة الرتحيل او
التحويل او التضخمي والش باكت عىل الارض او يف الفضاء اليت متكن امجلهور من متابعة البث
الاذاعي والتلفزيوين .
ب .ملقاصد هذا النظام تعمتد التعاريف الواردة يف القانون حيامث ورد النص علهيا يف احاكم هذا
النظام .
املادة 3
حيظر عىل أي خشص ممارسة اعامل البث او اعادة البث ما مل يكن حاصال عىل رخصة بذكل من
الهيئة وفقا للرشوط والاحاكم املنصوص علهيا يف القانون وهذا النظام  ،ومتنح الرخص لالعامل
التالية :
أ .بث الربامج الاذاعية او التلفزيونية اليت تغطي معظم حمافظات اململكة او ااي مهنا.
ب .بث الربامج الاذاعية او التلفزيونية مبختلف انواعها بواسطة الامقار الاصطناعية ( السواتل ) .
ج .اعادة بث الربامج الاذاعية او التلفزيونية اليت تس تقبل من الامقار الاصطناعية لتغطية معظم
حمافظات اململكة او أي مهنا .
د .بث الربامج الاذاعية او التلفزيونية ابس تخدام وصةل ميكروية واحدة او اكرث بني موقعني .
هـ .بث الربامج التلفزيونية بواسطة حمطة ارضية متنقةل ( )SNGعرب الامقار الاصطناعية لغاية
الاس تخدام املؤقت .
و .بث املواد الاخبارية التلفزيونية ابس تخدام نظام الهاتف املريئ (  ) VIDEOPHONEعرب
الامقار الاصطناعية .
ز .بث الربامج الاذاعية والتلفزيونية ابس تخدام أي من انظمة التوزيع اليت ل ميكن متابعة براجمها الا
من مشرتكني جمهزين تقنيا لهذه الغاية رشيطة ان تكون هذه الانظمة مرخصة وفقا لحاكم قانون
التصالت النافذ املفعول .

ح .بث الربامج الاذاعية بواسطة وحدة اذاعية متنقةل عرب الامقار الاصطناعية لغاية الاس تخدام
املؤقت .
ط .بث الربامج الاذاعية ابس تخدام تقنية فنية لغاايت الربط الاذاعي بني الاس توديو وحمطة
الارسال .
ي .أي اعامل اخرى للبث او اعادة البث الاذاعي او التلفزيوين تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا
لحاكم القانون .
املادة 4
أ  .يقدم طلب احلصول عىل رخصة البث عىل الامنوذج املعمتد دلى الهيئة مرفقا به ما ييل :
 .1بيان راسامل الرشكة املسجل وراساملها املدفوع مع حتديد امس البنك او البنوك اليت مت ايداع
املدفوع من راساملها دليه .
 .2واثئق تثبت مقدرة طالب الرتخيص املالية عىل تغطية مصاريف التاسيس وبصورة خاصة نفقات
الس نة الاوىل عىل الاقل مع بيان مصادر متويهل .
 .3كشف ابخلطة الرباجمية اليت ينوي انهتاهجا .
 .4كشف تفصييل ابلتقنيات والاهجزة الفنية اليت س يقوم طالب الرتخيص ابس تخداهما .
 .5الواثئق اليت تعزز البياانت املذكورة يف طلب الرتخيص مبا يف ذكل شهادة تسجيل الرشكة واي
بياانت او واثئق اخرى تطلهبا الهيئة .
ب .يقدم طلب احلصول عىل رخصة اعادة البث عىل الامنوذج املعمتد دلى الهيئة مرفقا به أي من
الواثئق املشار الهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة اليت تطلهبا الهيئة من مقدم الطلب .
ج .تتوىل الهيئة متابعة الاجراءات الالزمة مع اجلهات ذات العالقة لصدار رخصة البث او اعادة
البث .
املادة 5

تتضمن رخصة البث او اعادة البث الصادرة عن الهيئة املعلومات التالية :
أ  .الربامج املسموح ببهثا ومضموهنا .
ب .الرتدد اخملصص من هيئة تنظمي قطاع التصالت ونطاق البث اجلغرايف املسموح به .
ج .مدة الرخصة وفقا لقرار منحها .
د  .مقدار الرمس املس توىف عن منح الرخصة .
هـ .الاهجزة والتقنيات املس تخدمة يف اعامل البث او اعادة البث .
و .أي بياانت اخرى تراها الهيئة رضورية .
املادة 6
أ  .يلزتم املرخص هل بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما ييل :
 .1الاساءة لذلات الالهية واملعتقدات ادلينية .
 .2املساس بقمي الامة وتراهثا ووحدة اجملمتع الاردين .
 .3الاساءة للنظام العام او الاداب العامة مبا يف ذكل الربامج الاابحية او برامج العنف .
 .4املساس حبقوق املواطنني .
ب .يلزتم املرخص هل ابحاكم الترشيعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية املعمول هبا يف اململكة .
املادة 7
يلزتم املرخص هل بتعيني مدير تنفيذي متفرغ يكون مسؤول عن الارشاف عىل حمطة البث
الاذاعي او التلفزيوين تتوافر فيه الرشوط التالية :
أ  .ان يكون من ذوي اخلربة والاختصاص .
ب .ان يتقن لغة البث املس تخدمة او اللغة الاساس ية للبث مع املام اكف ابللغات الاخرى اذا اكن
البث ابكرث من لغة .

ج .غري حمكوم عليه جبناية او جبنحة خمةل ابلمانة والاخالق العامة .
املادة 8
تلزتم الرشكة بتبليغ الهيئة عن أي تغيري يطرا عىل عضوية جملس ادارهتا او هيئة مديرهيا او
املسامهني فهيا املشار الهيم يف البند ( )6من الفقرة (ب) من املادة ( )16من القانون وخالل مدة ل
تزيد عىل شهر من اترخي اجراء التغيري .
املادة 9
اذا مت اجراء أي تعديل عىل رخصة البث او اعادة البث فتطبق الاجراءات اخلاصة مبنح الرخصة
املنصوص علهيا يف هذا النظام .
املادة 10
يس توىف عن تقدمي طلب منح رخصة بث تلفزيوين او اذاعي مبلغ مخسة داننري غري مسرتدة .
املادة 11
تس تويف الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوين الرسوم التالية :
أ  .عن رخص البث التلفزيوين :
 .1مائة الف دينار عن أي حمطة بث للتغطية الشامةل ملعظم مناطق اململكة .
 .2مخسني الف دينار عن أي حمطة بث يف حمافظة العامصة عىل قنوات ( . ) UHF
 .3ثالثني الف دينار عن أي حمطة بث يف حمافظة الزرقاء او اربد عىل قنوات ( . ) UHF
 .4عرشين الف دينار عن أي حمطة بث يف أي من حمافظات اململكة الاخرى عىل قنوات (
. ) UHF
ب .مخسة الاف دينار عن رخصة حمطة بث فضائية عرب الامقار الاصطناعية .

ج .عن رخصة البث ابس تخدام حمطة ارضية متنقةل ( )SNGعرب الامقار الاصطناعية (السواتل)
لغاية الاس تخدام املؤقت وفقا ملا ييل :

املدة

شهر

يوم

 3أشهر

 6أشهر

س نة

_________________________________________
_______________
250

الرمس ابدلينار

12000 5000

25000 18000

د .عن رخصة بث ابس تخدام نظام الهاتف املريئ ( )VideoPhoneعرب الامقار الاصطناعية (
السواتل ) وفقا ملا ييل :

املدة

شهر

يوم

 3اشهر  6اشهر س نة

_________________________________________
__________________
الرمس ابدلينار 5000 2500 100

15000 10000

هـ .عن رخصة بث ابس تخدام وصةل ميكروية تلفزيونية واحدة وفقا ملا ييل :

املدة

يوم

شهر  3اشهر  6اشهر س نة

_________________________________________
__________________
الرمس ابدلينار

50

5000 3500 2500 1000

و .عن رخصة بث ابس تخدام أي من انظمة التوزيع وفقا ملا ييل :
_________________________________________
________________
املنطقة

عامن

الزرقاء

اربد

أي منطقة اخرى

_________________________________________
________________
الرمس ابدلينار 15000

3000 5000 10000

_________________________________________
________________
ز .الرسوم املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة مضافا الهيا ما نسبته ( )%25من مقدارها
عن منح رخصة حملطة اعادة البث .
املادة 12
تس تويف الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :
أ  .عن رخصة حمطة بث اذاعي تس تخدم أي موجة من موجات (  ) FMبقدرة بث ل تزيد عىل
( )5كيلوواط :
 .1مخسة وعرشين الف دينار يف حمافظة العامصة.
 .2مخسة عرش الف دينار يف حمافظة الزرقاء او منطقة اربد .
 .3عرشة الاف دينار يف أي من حمافظات اململكة الاخرى .
ب .عن منح رخصة حمطة اعادة بث جزء من الربامج الاذاعية اخلارجية بواسطة حمطة بث اذاعية
داخل اململكة تس تخدم أي موجة من موجات ( : ) FM
 .1عرشين الف دينار يف حمافظة العامصة.

 .2عرشة الاف دينار يف اي من حمافظات اململكة الاخرى .
ج .ثالثة الاف دينار عن لك موجة (  ) FMاضافية للمحطة الاذاعية نفسها بقدرة ل تزيد عىل
مخسة كيلو واط واحد .
د .عن رخصة حمطة اعادة بث اذاعية خارجية تس تخدم أي موجة من موجات (  ) FMبقدرة بث
ل تزيد عىل ( )5كيلوواط :
 .1مخسة وس بعني الف دينار يف حمافظة العامصة .
 .2مخسني الف دينار يف أي من مناطق اململكة الاخرى .
هـ .عن رخصة بث ابس تخدام وحدة اذاعية متنقةل عرب الامقار الاصطناعية ( السواتل ) وفقا ملا
ييل :

املدة

يوم

 3اشهر

شهر

 6اشهر

س نة

_________________________________________
__________________
الرمس ابدلينار 1000 50

2500

7000 0 400

و .عن رخصة بث ابس تخدام وصةل ميكروية اذاعية واحدة وفقا ملا ييل :

املدة

يوم

شهر

 3اشهر  6اشهر س نة

_________________________________________
__________________
الرمس ابدلينار 30

750

5000 3000 2000

ز .الف دينار عن رخصة بث ابس تخدام أي تقنية فنية تس تخدم لغاايت الربط الاذاعي بني
موقعني .
ح .الرسوم املنصوص علهيا يف الفقرتني (أ) و (د) من هذه املادة مضافا الهيا ما نسبته ( )%20من
مقدارها اذا اكنت قدرة البث ل تزيد عىل ( )10كيلوواط .
ط .الرسوم املنصوص علهيا يف الفقرتني (أ) و (د) من هذه املادة مضافا الهيا ما نسبته ( )%30من
مقدارها اذا اكنت قدرة البث ل تزيد عىل ( )20كيلوواط .
املادة 13
ل جيوز اصدار أي رخصة وفقا لحاكم هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم املقررة مبقتضاه واحلقوق
املالية املرتتبة مبوجب اتفاقية الرتخيص اليت يمت تنظميها بني الهيئة واملرخص هل وفقا لحاكم املادة (
 ) 20من القانون .
املادة 14
أ  .تس تويف الهيئة رسام س نواي عن رخصة البث التلفزيوين بنس بة من مقدار رمس الرخصة احملدد
مبقتىض احاكم هذا النظام وعىل النحو التايل :
 )%10( .1عن الس نة الاوىل .
 )%20( .2عن الس نة الثانية .
 )%30( .3عن الس نة الثالثة .
 )%40( .4عن الس نة الرابعة .
 )%50( .5عن الس نة اخلامسة وعن لك س نة تلهيا .
ب .تس تويف الهيئة رسام س نواي عن رخصة البث الاذاعي بنس بة من مقدار رمس الرخصة احملدد
مبقتىض احاكم هذا النظام وعىل النحو التايل :
 )%20( .1عن الس نة الاوىل .

 )%25( .2عن الس نة الثانية .
 )%30( .3عن الس نة الثالثة .
 )%40( .4عن الس نة الرابعة .
 )%50( .5عن الس نة اخلامسة وعن لك س نة تلهيا .
ج .تس تويف الهيئة رسام س نواي عن رخصة اعادة بث اذاعي او تلفزيوين بنس بة ( )%50من مقدار
رسوم رخصة البث احملددة يف هذا النظام .
د  .تس تويف الهيئة رسام س نواي عن لك حمطة بث فضائية مقدارها مخسة الاف دينار .
هـ .تس توىف الهيئة رسام س نواي عن جتديد رخصة البث الاذاعي او التلفزيوين او جتديد رخصة
اعادة البث
الاذاعي او التلفزيوين بنس بة ( )%50من مقدار رمس الرخصة احملدد مبقتىض احاكم هذا النظام.
و .تس تويف الهيئة مبلغ مخسة الاف دينار رسام س نواي عن جتديد رخصة البث التلفزيوين من خالل
الامقار الاصطناعية ( السواتل).
املادة 15
اذا مت اجراء أي تعديل عىل الرخصة فتس تويف الهيئة رسام ل تقل نسبته عن ( )%2ول تزيد عىل
( )%5من مقدار الرمس احملدد لي رخصة مبقتىض احاكم هذا النظام ووفقا ملا حيدده الوزير بناء
عىل تنسيب املدير العام .
املادة 16
يمت حتديد الرسوم اليت تس توىف عن جتديد رخصة البث او اعادة البث بقرار يصدره جملس الوزراء
بناء عىل تنسيب الوزير املستند اىل توصية املدير العام عىل ان ل يقل عن ( )%50من مقدار
الرمس احملدد مبقتىض احاكم هذا النظام .
املادة 17

عىل املرخص هل احلاصل عىل رخصة البث ان يعمل الهيئة عن رغبته يف جتديدها قبل س تة اشهر
من اترخي انهتاهئا وذكل لختاذ الاجراءات الالزمة بشاهنا وخبالف ذكل ل تكون الهيئة ملزمة
بتجديدها .
املادة 18
تلزتم لك رشكة ابرمت عقدا مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون يتعلق ابلبث او اعادة البث ابحلصول
عىل ترخيص من الهيئة لتجديد العقد او متديده وفقا لحاكم القانون وهذا النظام وبدفع الرسوم
املرتتبة عىل ذكل .
املادة 19
جيوز للمرخص هل  ،يف حالت خاصة ومربرة  ،الطلب من الهيئة املوافقة عىل تعليق البث دون ان
يكون هل احلق يف املطالبة برد أي رسوم اس توفهتا منه الهيئة .
املادة 20
يصدر الوزير التعلاميت الالزمة لتنفيذ احاكم هذا النظام .
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