نظام اعامتد ماكتب حمطات الاذاعة والتلفزيون ومراسلهيا
املادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اعامتد ماكتب حمطات الإذاعة والتلفزيون ومراسلهيا لس نة  )2017ويعمل
به من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.
املادة 2
أ .يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا النظام املعاين اخملصصة لها أدانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
القانون  :قانون الإعالم املريئ واملسموع.
املدير العام  :مدير عام الهيئة.
املدير  :املدير اخملتص يف الهيئة.
احملطة  :وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية اليت تبث داخل اململكة أو خارهجا ابلصوت أو ابلصورة
أو بلكهيام معا واملرخصة أو املعمتدة وفقا لحاكم القانون ابس تثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
الردنية.
املكتب  :املاكن اخلاص بعمل مراسيل احملطة املعمتدة وموظفهيا يف اململكة .
املراسل  :لك موظف يعمل يف احملطة ومت اعامتده دلى الهيئة وفقا لحاكم هذا النظام.
ب .تعمتد التعاريف الواردة يف القانون حيامث ورد النص علهيا يف هذا النظام.
املادة 3
ل جيوز للمحطة أو املراسل مزاوةل العمل يف اململكة دون اعامتده من الهيئة.
املادة 4

أ .يقدم طلب اعامتد املكتب اإىل الهيئة من احملطة اليت ميثلها ،ويتخذ املدير العام القرار املناسب
بشأنه بناء عىل توصية من املدير.
ب .يقترص نشاط املكتب عىل الغاية اليت مت اعامتده من أجلها.
ج .جيب فتح املكتب ومزاوةل معهل ،خالل مدة ل تزيد عىل ( )60يوما من اترخي منحه الاعامتد.
د .تكون ماكتب احملطات املعمتدة يف العامصة عامن ولها فتح فروع أخرى مبوافقة املدير العام.
هـ .يف حال رفض طلب الاعامتد ،جيوز التقدم بطلب اعامتد ملرة نانية وأخرية ،بعد س تة أههر من
اترخي تقدمي طلب الاعامتد الول.
املادة 5
أ .يقدم طلب اعامتد املراسل من احملطة اليت يعمل دلهيا ويتخذ املدير العام القرار املناسب بشأنه
بناء عىل توصية من املدير .
ب .يشرتط لعامتد املراسل ان يكون غري ممتتع ابحلصانة ادلبلوماس ية.
ج .متنح الهيئة بطاقة اعامتد للمراسل وتقدم هل التسهيالت الالزمة لقيامه بعمهل رشيطة مراعاته
أحاكم الترشيعات املعمول هبا يف اململكة.
املادة 6
أ .جيوز أن يكون للمحطة املرخصة الواحدة أكرث من مراسل واحد  ،من غري الردنيني ،معفون من
رسوم تصارحي العمل عىل أن ل يتجاوز العدد س بعة عرش مراسال.
ب .جيوز أن يكون للمحطة املرخصة الواحدة أكرث من مراسل واحد  ،من غري الردنيني ،غري
معفون من رسوم تصارحي العمل.
ج .جيوز أن يكون للمحطة املعمتدة الواحدة أكرث من مراسل واحد ،من غري الردنيني ،معفون من
رسوم تصارحي العمل ،عىل أن ل يتجاوز العدد مخسة مراسلني.

د .جيوز أن يكون للمحطة املعمتدة الواحدة أكرث من مراسل واحد من غري الردنيني غري معفون من
رسوم تصارحي العمل عىل أن ل يتجاوز العدد مراسلني اثنني.
هـ .يشرتط لعامتد املراسل تقدمي الونائق اليت تطلهبا الهيئة مبوجب تعلاميت يصدرها الوزير لهذه
الغاية.
املادة 7
أ .عيل اي فريق حصفي أو مراسل حملطة خارجية غري معمتد يف اململكة ويرغب يف زايرهتا يف هممة
مؤقتة للقيام بأي نشاط اإعاليم فهيا ،احلصول عىل ترصحي مس بق بذكل من املدير العام.
ب .عىل الفريق الصحفي أو املراسل اذلي صحصل عىل ترصحي وفقا ملا ورد يف الفقرة (أ) من هذه
املادة الالزتام مبضمونه.
املادة 8
أ .مع مراعاة أحاكم املادة ( )9من هذا النظام  ،يمت جتديد اعامتد املكتب أو املراسل س نواي بقرار
من املدير العام بناء عىل توصية من املدير ،وعىل احملطة اإعالم الهيئة عن أي تغيري يطرأ بشأن هذا
الاعامتد خالل مدة ل تزيد عىل عرشة أايم من اترخي التغيري.
ب .عىل املكتب املعمتد ،وخالل الشهر الول من لك عام ،تقدمي قامئة بأسامء العاملني دليه وإاعالم
الهيئة عن أي تغيري يطرأ علهيا.
املادة 9
للوزير بناء عىل توصية املدير العام اختاذ الإجراءات الالزمة حبق أي مكتب او مراسل خيالف
أحاكم هذا النظام او التعلاميت الصادرة مبقتضاه مبا يف ذكل عدم جتديد الاعامتد لي مهنام او اإلغاؤه
وتبليغ اجلهة اليت يعمل دلهيا بذكل.
املادة 10
للمدير العام تفويض أي من صالحياته املنصوص علهيا يف هذا النظام اإىل أي من موظفي الهيئة
عىل أن يكون التفويض خطيا وحمددا.

املادة 11
يصدر الوزير التعلاميت الالزمة لتنفيذ أحاكم هذا النظام.
املادة 12
يلغى (نظام اعامتد ماكتب ومراسيل حمطات الإذاعة والتلفزيون ر م ( )61لس نة  ) 2004عىل ان
يس متر العمل ابلقرارات الصادرة مبقتضاه ايل ان تلغي او تعدل او يستبدل غريها هبا .
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