املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاعالم املريئ واملسموع لس نة  )5112ويعمل به من اترخي نرشه يف
اجلريدة الرمسية .
املادة 5
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
الوزير  :رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
الهيئة  :هيئة الاعالم املنشاة مبوجب احاكم هذا القانون .
املدير  :مدير عام الهيئة .
الشخص  :الشخص الاعتباري .
الاعالم املريئ واملسموع  :لك معلية بث تلفزيوين او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه
اشارات او صورا او اصواات او كتاابت من أي نوع اكنت ال تتصف بطابع املراسالت اخلاصة وذكل
بوساطة القنوات واملوجات واهجزة البث والش باكت وغريها من تقنيات ووسائل واساليب البث او
النقل .
البث  :ارسال الاعامل او الربامج الاذاعية والتلفزيونية  ،بوساطة موجات كهرومغناطيس ية من
خالل حمطات الارسال الارضية او عرب امقار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى همام اكن
وصفها او طبيعهتا متكن امجلهور من اس تقبالها عرب مجيع الوسائل الفنية مبختلف مسمياهتا.
الربامج  :الاعامل واخلدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء مهنا يبهثا املرخص هل للجمهور .
اعادة البث  :اعادة بث الاعامل والربامج الاذاعية او التلفزيونية  ،لكها او بضعها بال تغيري ،
الس تقبالها من امجلهور .
الرتدد  :رمق يقع مضن حزي معروف وحمدد يف الطيف الرتددي يدل عىل موقع املوجة الاذاعية أو
القناة التلفزيونية الصادرة من حمطة البث أو اعادة البث وهو اداة للتعريف ابحملطة ليمت اس تقبالها من
قبل امجلهور.

رخصة البث  :منح املرخص هل الاذن ابنشاء قناة تلفزيونية أو حمطة اذاعية وتشغيلها وادارهتا
مبقتىض اتفاقية الرتخيص املربمة بني الهيئة واملرخص هل وفق أحاكم هذا القانون والانظمة الصادرة
مبقتضاه.
املرخص هل  :الشخص اذلي حصل عىل رخصة البث وفقا الحاكم هذا القانون .
اتفاقية الرتخيص  :العقد املوقع بني الهيئة واملرخص هل اليت تنظم العالقة بيهنام وحتدد حقوق
والزتامات لك مهنام.
املصنف  :لك مادة مرئية او مسموعة او الكهام مسجةل عىل أي وس يةل من الوسائل الفنية او
التقنية همام اكن نوعها اكالرشطة والاسطواانت والاقراص املدجمة والاقراص الرمقية وغريها من
الوسائل الفنية أو التقنية .
تداول املصنف  :متكني الغري من الانتفاع ابملصنف وذكل عن طريق عرض املصنف او بيعه او
اتجريه او توزيعه لكيا او جزئيا ببدل او بغري بدل .
ماكن عام  :لك بناء او ساحة او طريق او غريه يراتده امجلهور او يباح للجمهور ادلخول اليه يف اي
وقت بغري قيد او اكن مقيدا ابوقات حمددة ابجر او بغري اجر أو اكن يس تعمل من امجلهور الي
اجامتع او حفل واي فعالية اخرى.
دار العرض  :لك ماكن عام يمت فيه تداول املصنفات .
اجازة املصنف  :الاذن الصادر عن الهيئة للسامح بتداول مصنف معني مضن رشوط حمددة .
رخصة التداول  :الاذن الصادر عن الهيئة للسامح للشخص مبامرسة اعامل تداول املصنف وفقا
الحاكم هذا القانون .
رخصة الانتاج  :الاذن الصادر عن الهيئة للسامح للشخص ابنتاج مصنفات وفقا لحاكم هذا
القانون.

املادة 3
الهيئة وهماهما :
أ .تنشا هيئة تسمى (هيئة الاعالم ) تمتتع بشخصية اعتبارية ذات اس تقالل مايل واداري وترتبط
ابلوزير ولها هبذه الصفة متكل الاموال املنقوةل وغري املنقوةل والترصف هبا والتعاقد مع الغري والقيام
جبميع الترصفات القانونية الالزمة لتحقيق اهدافها مبا يف ذكل قبول الهبات والتربعات واملنح ولها حق
التقايض وان تنيب عهنا احملايم العام املدين او أي همام اخر تولكه لهذه الغاية .
ب .يكون مقر الهيئة يف عامن ولها فتح ماكتب داخل اململكة وخارهجا .
املادة 4
تتوىل الهيئة املهام التالية :
أ  .تمنية قطاع الاعالم املريئ واملسموع يف اململكة وتنظميه والعمل عىل خلق بيئة استامثرية فيه .
ب .دراسة طلبات الرتخيص .
ج .مراقبة اعامل اجلهات املرخص لها .
د  .اجازة املصنفات ومنح الرخص الالزمة النتاهجا وحملالت تداولها واماكن عرضها وفقا الحاكم هذا
القانون والانظمة الصادرة مبقتضاه .
هـ اعامتد ماكتب مراسيل حمطات الاذاعة والتلفزيون مبوجب نظام خاصة يصدر لهذه الغاية .
و .ترخيص الاهجزة والوسائل التقنية املس تخدمة العامل البث الاذاعي والتلفزيوين ابلتنس يق مع
هيئة تنظمي قطاع االتصاالت .
ز .تنفيذ الس ياسة الاعالمية العامة واملقرة من قبل احلكومة.
ح .اعداد خطط التوجيه الوطين وتعمميها عىل املرخص هلم.
ط .تنظمي انشطة اعالمية لرفع سوية همنة الاعالم واتهيل وتدريب الاعالميني واجراء ادلراسات
والبحوث وعقد املؤمترات والندوات واقامة املهرجاانت وغريها.

ي .تشكيل جلنة من ذوي الاختصاص للنظر يف الشاكوى املقدمة من امجلهور أو أي هجة اخرى
متعلقة ابحملتوى الاعاليم أو املواد املبثوثة أو املسجةل لغاايت العرض أو تداول امجلهور أو مرخص
هل عىل مرخص هل اخر .
ك .وضع اسس ومعايري منح الرخص.
ل .أي همام اعالمية اخرى يلكفها هبا جملس الوزراء.
املادة 2
تلزتم الهيئة ابالسس اليت تقررها هيئة تنظمي قطاع االتصاالت املتعلقة مبا ييل :
أ  .ختصيص وترخيص الرتددات الالزمة العامل البث يف اململكة او خارهجا .
ب .تطبيق القواعد الفنية اخلاصة ابالهجزة واملعدات املس تخدمة يف حمطات البث مبا يتفق مع املعايري
املعمتدة من الهيئات واجلهات ادلولية ومبا يراعي الزتامات اململكة ادلولية يف هذا الشان .
ج .منح تصارحي ادخال الاهجزة واملعدات الفنية الالزمة العامل البث او اعادة البث ومراقبة
اس تخداهما يف هذه الاغراض .
د .اس تخدام الرتدد اخملصص ومراقبة الزتام املرخص هل ابلنطاق اجلغرايف املسموح به ملامرسة اعامل
البث او اعادة البث .
املادة 6
أ .يعني املدير بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب من الوزير عىل ان يتضمن القرار حتديد
راتبه وسائر حقوقه املالية وتهنىى خدماته ابلطريقة ذاهتا .
ب .يؤدي املدير امام الوزير قبل مبارشة همامه القسم التايل :
( اقسم ابهلل العظمي ان اكون خملصا للمكل والوطن وان احرتم القوانني والانظمة املعمول هبا وان
اقوم ابملهام والواجبات املوكوةل ايل برشف وامانة واخالص) .
ج .املدير هو رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة وميثلها امام الغري .

د .يتكون اجلهاز التنفيذي للهيئة من موظفني ومس تخدمني يمت تعينهيم وحتديد رشوط اس تخداهمم
ورواتهبم وعالواهتم وماكفاهتم وحقوقهم وحتديد واجباهتم وسائر الامور الاخرى مبوجب نظام
اخلدمة املدنية.
املادة 7
يشرتط فمين يعني مديرا للهيئة ان يكون :
أ  .اردين اجلنس ية .
ب .حاصال عىل الشهادة اجلامعية الاوىل حدا ادىن .
ج .من ذوي الكفاءة واخلربة يف حقل الاعالم .
د  .غري حمكوم جبناية او جبنحة خمةل ابلرشف والامانة .
املادة 8
يكون املدير مسؤوال عن سري اعامل الهيئة وتناط به املهام والواجبات التالية :
أ  .متابعة تنفيذ الس ياسة العامة لالعالم واخلطط الوطنية املقررة بشاهنا .
ب .ادارة الهيئة والارشاف عىل شؤوهنا .
ج .التنس يق مع اجلهات ذات العالقة يف قيام الهيئة مبهاهما .
د  .التوصية للوزير بشان منح رخص البث او جتديدها او تعديلها او الغاهئا وفقا الحاكم هذا
القانون والانظمة الصادرة مبقتضاه ومبا يتفق مع اخلطط الوطنية املقررة لالعالم .
هـ .ابرام العقود مع الغري مبا يف ذكل اتفاقيات الرتخيص .
و .اجازة املصنفات  ،سواء املنتجة مهنا حمليا او املس توردة من اخلارج هبدف التداول  ،ومنح
الرخص الالزمة النتاهجا أو لتداولها وحملالت عرضها .
ز .اعداد مرشوع موازنة الهيئة وحساابهتا اخلتامية وتقدميها اىل الوزير متهيدا لعرضهام عىل جملس
الوزراء للمصادقة علهيام .
ح .اقرتاح بدل اخلدمات اليت تقدهما الهيئة القرارها من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير .

ط .اختاذ الاجراءات املناس بة اللزام املرخص هلم ابلتقيد برشوط الرتخيص ومراعاة الس ياس ية
العامة لالعالم املريئ واملسموع .
ي .احاةل الشاكوى املقدمة اليه من امجلهور عىل املرخص هلم أو املقدمة من مرخص هل عىل مرخص
هل اخر اىل اجلنة املشلكة يف الفقرة (ي) من املادة ( )4من هذا القانون .
ك .النظر يف الشاكوى املقدمة من مرخص هل يف قطاع الاعالم املريئ واملسموع عىل مرخص هل
يف قطاع االتصاالت أو العكس واختاذ الاجراءات الالزمة واصدار القرارات املناس بة بشاهنا وذكل
ابلتنس يق مع اجلهات اخملتصة ويس تثىن من ذكل املنازعات املالية .
ل .اصدار تعلاميت الربامج والاعالانت وادلعاية التجارية .
م .القيام ابي اعامل او همام يلكفه الوزير هبا مما لها عالقة بتنفيذ احاكم هذا القانون .
ن .اغالق أي قناة فضائية أو حمطة اذاعية أو دار عرض غري مرخصة.
س .ايقاق بث مادة أو برانمج يف حاالت اس تثنائية ترض ابالمن الوطين أو السمل اجملمتعي أو تبث
مواد اابحية.
املادة 9
أ  .ال جيوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة او الزواهجم او البناءمه منفعة مبارشة او غري
مبارشة يف أي استامثر يف قطاع الاعالم املريئ واملسموع طيةل مدة معهل يف الهيئة .
ب .عىل املدير قبل مبارشة معهل ان يقدم ترصحيا خطيا للوزير بعدم وجود أي منفعة هل او لزوجه
والبنائه يف قطاع الاعالم املريئ واملسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذكل القبيل
نشات او قد تنشا خالل مدة معهل وذكل حتت طائةل املسؤولية القانونية  ،وعىل موظفي الهيئة
تقدمي مثل هذا الترصحي او التبليغ اىل املدير .
ج .اذا خالف املدير او أي من موظفي الهيئة احاكم الفقرتني ( أ ) و( ب ) من هذه املادة يعاقب
وفقا لحاكم الترشيعات النافذة.

املادة 11
موارد الهيئة :
تتكون املوارد املالية للهيئة مما ييل :
أ  .املبالغ الس نوية اخملصصة لها يف املوازنة العامة .
ب .التربعات والهبات واملنح واي موارد اخرى حتصل علهيا الهيئة مبوافقة جملس الوزراء .
املادة 11
أ .يكون للهيئة موازنهتا املس تقةل ويمت اقرارها واملصادقة عىل حساابهتا اخلتامية من جملس الوزراء
بناء عىل تنسيب الوزير .
ب .تبدا الس نة املالية للهيئة يف اليوم الاول من شهر اكنون الثاين وتنهتىي يف اليوم احلادي
والثالثني من شهر اكنون الاول من الس نة ذاهتا عىل ان تبدا الس نة املالية الاوىل من اترخي انشاء
الهيئة وتنهتىي يف احلادي والثالثني من شهر اكنون الاول من الس نة ذاهتا .
املادة 15
تعترب لك من العوائد اليت تتاىت للهيئة من بدل اخلدمات اليت تقدهما والرسوم اليت تس توفهيا لقاء
تقدمي طلبات الرتخيص وجتديد الرخص او تعديلها والغرامات اليت تفرض مبقتىض احاكم هذا
القانون ايراد للخزينة العامة .
املادة 13
أ  .تمتتع الهيئة ابالعفاءات والتسهيالت املقررة للوزارات وادلوائر احلكومية .
ب .ختضع حساابت الهيئة لرقابة ديوان احملاس بة وللهيئة تعيني مدقق حساابت قانوين عند
الرضورة .

املادة 14
تعترب اموال الهيئة وحقوقها دلى الغري اموالا عامة يمت حتصيلها وفقا الحاكم قانون حتصيل الاموال
الامريية الساري املفعول  ،ولهذه الغاية ميارس املدير مجيع الصالحيات اخملوةل للحامك الاداري ،
وجلنة حتصيل الاموال الامريية املنصوص علهيا يف القانون املذكور .
املادة 12
أ .حيظر عىل أي خشص  ،ان ميارس اعامل البث ما مل يكن حاصال عىل رخصة بث صادرة وفقا
الحاكم هذا القانون.
ب .حيظر عىل املرخص هل ملامرسة أعامل البث  ،تقدمي خدمات االتصاالت دون احلصول عىل
رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظمي قطاع االتصاالت.
املادة 16
أ  .يقترص حق تقدمي طلب احلصول عىل رخصة البث عىل الشخص الاعتباري.
ب .يقدم طلب احلصول عىل رخصة البث للهيئة وفقا لالمنوذج اذلي تعده لهذه الغاية عىل ان
يرفق مبا ييل :
 .1الايصال ادلال عىل دفع الرمس املقرر عىل تقدمي الطلب .
 .5بياانت وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية واملهنية مبا يف ذكل خططه الفنية
وخرباته السابقة .
 .3بياانت وافية للتعريف مبقدرة مقدم الطلب املالية وشهادة مالءة مالية من بنك معمتد ومصادر
المتويل املتاحة هل .
 .4انواع اخلدمات اليت س يقدهما واملنطقة اجلغرافية اليت تغطهيا والتقنية املس تعمةل يف تقدمي تكل
اخلدمات .
 .2اسامء املسامهني للرشكة مع بيان حصة لك مهنم يف راساملها.
 .6امس املفوض ابلتوقيع عن الشخص الاعتباري.

ج .1.عند اس تكامل الطلب للبياانت املطلوبة يرفع املدير توصياته اىل الوزير وعىل الوزير التنسيب
اىل جملس الوزراء ابملوافقة أو الرفض خالل ثالثني يوما من اترخي تسلمه للتوصية واذا مل يقم
الوزير ابلتنسيب خالل املدة املشار الهيا يرفع الطلب تلقائيا اىل جملس الوزراء للبت فيه.
 .5يصدر جملس الوزراء قراره بشان الطلب خالل ثالثني يوما من اترخي تنسيب الوزير .
املادة 17
يشرتط فمين يتقدم للحصول عىل رخصة بث ما ييل :
أ .ان ال يكون قد صدر حبقه أو ابي من الرشاكء حمك ابالفالس .
ب .تقدمي كفاةل حسن تنفيذ وفقا لرشوط منح الرخصة .
املادة 18
رخص البث :
أ .جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير املستند اىل توصية املدير املوافقة عىل منح رخص البث
او جتديدها او تعديلها او الغاهئا وفقا الحاكم هذا القانون والانظمة الصادرة مبقتضاه .
ب .جمللس الوزراء احلق يف رفض منح رخص البث لي هجة معلال ابالس باب وللمترضر حق
اللجوء اىل القضاء.
ج .تعترب رخصة البث خشصية وال جيوز للمرخص هل التنازل عهنا او عن أي جزء مهنا الا مبوافقة
جملس الوزراء وبناء عىل تنسيب من الوزير .
د .جمللس الوزراء فرض الغرامات عىل املرخص هل يف حال الاخالل برشوط رخصة البث وذكل
مبقتىض نظام يصدر لهذه الغاية .
هـ .تلزتم لك فضائية تعمل يف اململكة وموهجه للجمهور الاردين ابحلصول عىل رخصة بث من
الهيئة برصف النظر عن مصدر بهثا .

املادة 19
أ .تلزتم الهيئة قبل رفع التنسيب بشان طلب الرخصة ابحلصول عىل موافقة هيئة تنظمي قطاع
االتصاالت فامي يتعلق ابالمور ادلاخةل مضن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الرتددات.
ب .تلزتم حمطات اعادة البث الفضايئ والاذاعي ابلتسجيل دلى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه
الغاية .
املادة 51
يمت تنظمي اتفاقية الرتخيص بني الهيئة واملرخص هل ،بعد موافقة جملس الوزراء عىل منح رخصة
البث ،عىل ان تتضمن بصورة خاصة الرشوط والاحاكم والامور املبينة ادانه ابالضافة اىل أي
رشوط اخرى نص علهيا هذا القانون والانظمة الصادرة مبقتضاه:
أ .الرسوم املس تحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و/او اعادة البث ومدهتا ورسوم جتديدها واي
حقوق مالية يتوجب عىل املرخص هل دفعها واي غرامات يلزتم املرخص هل بدفعها للهيئة يف حال
اخالهل برشوط رخصة البث.
ب .الزتام املرخص هل بتقدمي املعلومات والبياانت املتصةل ابعامل البث واعادة البث اليت تطلهبا
الهيئة من املرخص هل من حني الخر او بشلك دوري وملوظفي الهيئة التحقق من حصة هذه
املعلومات والبياانت .
ج .الزتام املرخص هل برشوط اتفاقية الرتخيص واي تعلاميت او قرارات تصدرها الهيئة.
د  .الزتام املرخص هل بتقدمي التسهيالت الالزمة ملامرسة اجلهات اخملتصة لواجباهتا .
هـ .حق املرخص هل ابنشاء مواقع البث واعادة البث يف املباين والارايض اململوكة للغري وفق
الاسس والقواعد اليت حتددها الهيئة لهذه الغاية.
و .التعاون مع الهيئة ومع املرخص هلم الاخرين يف قطاع الاعالم املريئ واملسموع وقطاع
االتصاالت.
ز .كيفية الفصل يف الزناع بني الهيئة واملرخص هل .
ح .الزتام املرخص هل ابعطاء الاولوية للموارد البرشية واملادية الاردنية حيامث توافرت .

ط .الزتام املرخص هل ابملواصفات الفنية املعمتدة دلى الهيئة الهجزة البث واعادة البث .
ي .الزتام املرخص هل بتوفري مس تلزمات اعامل البث واعادة البث من القوى البرشية وبرامج وامكنة
وجتهزيات ومعدات واس توديوهات وحمطات .
ك .الزتام املرخص هل ابحرتام حقوق الغري الادبية والفنية والفكرية .
ل .الزتام املرخص هل مبا ييل :
 .1احرتام الكرامة الانسانية واخلصوصية الشخصية وحرايت الاخرين وحقوقهم وتعددية التعبري.
 .5عدم بث ما خيدش احلياء العام او حيض عىل الكراهية او الارهاب او العنف او الااثرة الفنت
والنعرات ادلينية والطائفية والعرقية او يلحق الرضر ابالقتصاد والعمةل الوطنية او خيل ابالمن
الوطين والاجامتعي.
 .3عدم بث املواد الاكذبة اليت تيسء اىل عالقات اململكة ابدلول الاخرى.
 .4عدم بث مواد اعالمية اواعالنية تروج للشعوذة والتضليل والابزتاز وخداع املس هتكل.
م .مشاركة املرخص هل يف تمنية الصناعات الوطنية املتعلقة ابالنتاج الوطين لالعالم املريئ واملسموع.
ن .الزتام املرخص هل ابملواصفات الفنية املعمتدة دلى الهيئة الهجزة البث واعادة البث.
املادة 51
يلزتم املرخص هل وطوال مدة رساين رخصة البث مبا ييل:
أ  .التقيد بنوع الربامج الاذاعية او التلفزيونية احملددة يف الرخصة املمنوحة هل.
ب .التقيد ابلرتدد اخملصص هل وبنطاق التغطية اجلغرايف احملدد للبث ووفقا للمعايري الفنية احملددة
الس تخدام الرتدد .
ج .تسجيل اكمل مدة البث والاحتفاظ به ملدة شهر من اترخي البث والسامح للمدير او للموظف
املفوض خطيا من قبهل ابالطالع عىل تكل التسجيالت يف اي وقت.
د  .الاحتفاظ بسجل يتضمن مجيع الربامج اليت قام املرخص هل ببهثا خالل اثين عرش شهرا متتالية
متضمنا التارخي والتوقيت اذلي مت بث تكل الربامج فيه .

هـ .عدم اس تعامل الاهجزة والتقنيات املوجودة دليه لغري الغاايت احملددة يف رخصة البث .
و .اظهار رمز احملطة خالل البث التلفزيوين واذاعة امس احملطة والرتدد املس تخدم خالل ساعات
البث الاذاعي .
ز .تقدمي أي بياانت او معلومات تطلهبا الهيئة تتعلق ابعامل البث او اعادة البث.
ح .تزويد الهيئة خالل شهرين من انهتاء الس نة املالية بنسخة من البياانت املالية اخلتامية اخلاصة
ابملرخص هل واملدققة من قبل مدقق حساابت قانوين .
ط .تسديد رسوم الرتخيص الس نوية اليت تس توفهيا الهيئة عند اس تحقاقها ويف حال التاخري يمت
فرض غرامة تس تحق من اترخي الاس تحقاق  ،ويف حال عدم الالزتام تضاعف الغرامة حىت
( )%21من رسوم منح الرخصة  ،ويف حال عدم ادلفع يمت الغاء الرخصة املمنوحة وذكل وفق نظام
يصدر لهذه الغاية.
ي .التقيد ابلتعلاميت اليت تضعها الهيئة يف حاالت الطوارئ او الكوارث .
ك .التقيد برشوط اتفاقية الرتخيص واحاكم القانون والانظمة والتعلاميت الصادرة مبقتضاه .
ل .التقيد بتعلاميت الربامج والاعالانت وادلعاية التجارية اليت تضعها الهيئة .
املادة 55
مع مراعاة احاكم املادة ( )54من هذا القانون جيوز جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير املستند
اىل توصية املدير اعفاء ادلوائر واملؤسسات احلكومية وغريها من رسوم رخص البث رشيطة عدم
بهثا لالعالانت التجارية.
املادة 53
جيوز للهيئة ،ودون موافقة من هيئة تنظمي االتصاالت ،الغاء رخصة البث يف حال عدم مبارشة
املرخص هل العامل البث خالل س نة من اترخي حصوهل عىل رخصة البث او اذا توقف املرخص هل
عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز س تني يوما متتالية او مائة وعرشين يوما متقطعة خالل الس نة
الواحدة .

املادة 54
أ  .تعترب مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكام مبوجب احاكم هذا القانون ملامرسة
اعامل البث الاذاعي والتلفزيون ومتنح وجواب حمطاهتا الاذاعية والتلفزيونية العامةل عند نفاذ احاكمه
الرخص الالزمة لهذه لغاية  ،وعلهيا التقيد ابلس ياسة العامة لالعالم واخلطط الوطنية املقررة
والتعلاميت الصادرة عن الهيئة مبوجب احاكم هذا القانون ومبا ال يتعارض مع قانون املؤسسة .
ب .عىل الرمغ مما ورد يف أي ترشيع اخر تعفى املؤسسة وحمطاهتا من رسوم رخص البث واعادة
البث ومن أي بدل مفروض مبوجب احاكم هذا القانون او مبقتىض الانظمة الصادرة مبوجبه
والتعلاميت الصادرة مبقتضاه .
ج .تعترب مجيع االتفاقيات املوقعة  ،قبل نفاذ احاكم هذا القانون  ،بني املؤسسة واي هجة اخرى
واملتعلقة ابلبث واعادة البث حصيحة وسارية املفعول حلني انهتاء مددها وجيوز للمؤسسة جتديد تكل
االتفاقيات او متديدها وفقا الحاكم هذا القانون دون املساس ابحلقوق املالية للمؤسسة .
املادة 52
جيوز الي مرخص هل اس تخدام اهجزة الارسال واي جتهزيات تعود ملرخص هل اخر مبوافقته مقابل
بدل يمت االتفاق عليه بيهنام وذكل وفقا لالسس اليت تضعها الهيئة لهذه الغاية مبا ال يتعارض مع قانون
مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .
املادة 56
املصنفات :
أ .ابس تثناء املصنفات اليت يمت ادخالها لغرض الاس تعامل الشخيص  ،ال جيوز ادخال أي مصنف اىل
اململكة هبدف التداول الا بعد احلصول عىل اجازة مس بقة للمصنف .
ب .حتدد اسس انتاج وتداول املصنفات اليت ترد اىل اململكة او تنتج فهيا لكيا او جزئيا او رشوط
منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول مبوجب نظام
يصدر لهذه الغاية كام حتدد مبقتضاه رسوم اجازة املصنفات ورخص تداولها .

املادة 57
حيظر عىل أي خشص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت املصنف
ومنحت الرتخيص الالزم لتداوهل .
املادة 58
العقوابت :
أ  .يعاقب لك من خيالف ااي من احاكم املادتني ( )56و ( )57من هذا القانون بغرامة ال تقل عن
الفي دينار وال تزيد عىل عرشة الاف دينار ومصادرة املصنف واغالق دار العرض حسب مقتىض
احلال .
ب .اذا تكررت اخملالفة تضاعف العقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة وتلغى بقرار
من الهيئة رخصة التداول يف حاةل تكرار اخملالفة اكرث من مرة .
املادة 59
أ  .1.يعاقب لك من ميارس اعامل البث دون احلصول عىل رخصة بث بغرامة ال تقل عن مخسة
وعرشين الف دينار وال تزيد عىل مائة الف دينار ومصادرة مجيع املعدات والاهجزة املس تخدمة
وازاةل الرضر الناشئ عن اخملالفة .
 .5تضاعف الغرامة املنصوص علهيا يف البند ( )1من هذه الفقرة يف حال تكرار اخملالفة .
ب .1 .يعاقب لك من املرخص هل اذا مارس اعامل البث او املسجل العادة البث اذلي خيالف
احاكم الفقرة (ل) من املادة ( )51من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مخسة الاف دينار وال تزيد
عىل ثالثني الف دينار مع الزامه ابلتعويض وازاةل الرضر الناىشء عن اخملالفة.
 .5تضاعف العقوبة املنصوص علهيا يف البند ( )1من هذه الفقرة يف حال اس مترار اخملالفة او تكرارها
وجمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير املستند اىل توصية املدير الغاء رخصة البث املمنوحة
للمرخص هل بعد صدور حمك قضايئ اكتسب ادلرجة القطعية .

املادة 31
احاكم عامة
أ .تنفيذا الحاكم هذا القانون يعترب من رجال الضابطة العدلية املدير او املوظف املفوض من قبهل ،
ويكون هل هبذه الصفة احلق يف دخول حمطات البث او اعادة البث ودور العرض واي ماكن اخر
يمت فيه تداول املصنفات لتدقيق املستندات واملوجودات والتحفظ عىل أي مهنا ابس تثناء املؤسسة .
ب .لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية واحملطات الاذاعية غري املرخصة وضبط
ومصادرة الاهجزة والادوات وغريها اليت تس تخدم يف اعامل البث او اعادة البث.
املادة 31
للهيئة ان تعقد تسوية صلحية يف أي قضية ترتتب عىل خمالفة احاكم هذا القانون ابستيفاء تعويض
نقدي من اخملالف ال يقل عن مثيل الغرامة املقررة لهذه اخملالفة مبوجب احاكم هذا القانون .
املادة 35
يصدر جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير الانظمة الالزمة لتنفيذ احاكم هذا القانون مبا يف ذكل
ما ييل :
أ  .نظام رخص البث واعادة البث التفزيوين والاذاعي والرسوم املس توفاة عهنا .
ب .نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التداول وحتديد مقدارها ورسوم جتديدها او
تعديلها وغراماهتا .
ج .نظام اجازة املصنفات املرئية واملسموعة ومراقبهتا والرسوم املس توفاة عهنا.
د  .نظام اعامتد ماكتب ومراسيل حمطات الاذاعة والتلفزيون .
هـ  .الانظمة اخلاصة ابالمور املالية والادارية .
املادة 33
ال يعمل ابي نص ورد يف أي ترشيع اخر يتعارض مع احاكم هذا القانون .

املادة 34
يلغى ( قانون مراقبة املصنفات املرئية واملسموعة رمق ( )8لس نة  ) 1997عىل ان يس متر العمل
ابالنظمة والتعلاميت الصادرة مبقتضاه اىل ان تلغى او يستبدل غريها هبا .
املادة 32
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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