قانون املطبوعات والنرش وتعديالته رمق  8لس نة 8998
املنشور عىل الصفحة  2813من عدد اجلريدة الرمسية رمق  0244بتارخي 8998/9/8
املادة 8
يسمى هذا القانون (قانون املطبوعات والنرش لس نة  )8998ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية.
املادة 3
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
الوزارة :رئاسة الوزراء .
الوزير :رئيس الوزراء
الهيئة  :هيئة الاعالم.
املدير  :مدير عام ادلائرة.
النقابة  :نقابة الصحفيني الاردنيني.
الشخص  :الشخص الطبيعي او املعنوي .
املطبوعة :لك وس يةل نرش دونت فهيا املعاين او اللكامت او الافاكر ابي طريقة من الطرق مبا فهيا
الوسائل الالكرتونية او الرمقية او التقنية .
املطبوعة ادلورية  :املطبوعة الصحفية واملتخصصة بلك انواعها واليت تصدر يف فرتات منتظمة
وتشمل:
أ  .املطبوعة الصحفية وتشمل ما ييل:
 .8املطبوعة اليومية  :املطبوعة اليت تصدر يوميا بصورة مس مترة ابمس معني وارقام متتابعة
وتكون معدة للتوزيع عىل امجلهور.
 .3املطبوعة غري اليومية  :املطبوعة اليت تصدر بصورة منتظمة مرة يف الاس بوع او عىل فرتات
اطول وتكون معدة للتوزيع عىل امجلهور.

 .2املطبوعة الالكرتونية  :موقع الكرتوين  ه عنوان الكرتوين دحدد عىل الش بكة املعلوماتية يقدم
خدمات النرش  ،مبا يف ذكل الاخبار والتقارير والتحقيقات واملقاالت والتعليقات  ،وخيتار التسجيل
يف جسل خاص ينشا يف الهيئة مبوجب تعلاميت يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب .املطبوعة املتخصصة  :املطبوعة اليت ختتص يف جمال دحدد وتكون معدة للتوزيع عىل املعنيني هبا
او عىل امجلهور وذكل حس امب تنص عليه رخصة اصدارها.
ج  .نرشة واكةل الانباء  :النرشة املعدة لزتويد املؤسسات الصحفية وغريها ابالخبار واملعلومات
واملقاالت والصور والرسوم.
الصحافة  :همنة اعداد املطبوعات الصحفية وحتريرها واصدارها واذاعهتا.
الصحفي  :عضو النقابة املسجل يف جسلها واختذ الصحافة همنة  ه وفق احاكم قانوهنا.
التوزيع  :تداول املطبوعة الورقية وااتحة الاطالع عىل املطبوعة الالكرتونية من خالل الش بكة
املعلوماتية .
مراسل املطبوعة ادلورية ووس يةل الاعالم اخلارجية  :الصحفي همام اكنت جنسيته اذلي ميارس همنة
الصحافة مع املطبوعات ادلورية ووسائل الاعالم غري الاردنية.
املطبعة  :املاكن والاهجزة املعدة النتاج املطبوعات ابنواعها واشاكلها ومراحلها اخملتلفة وال يشمل هذا
التعريف الاالت الطابعة والاكتبة والناخسة والات التصوير املعدة لالغراض الاخرى غري النرش.
دار النرش  :املؤسسة اليت تتوىل اعداد املطبوعات وانتاهجا وبيعها.
دار التوزيع  :املؤسسة اليت تتوىل توزيع املطبوعات او بيعها.
دار النرش والتوزيع  :املؤسسة اليت تتوىل اعامل دار النرش ودار التوزيع يف أن واحد.
املكتبة  :احملل التجاري املرخص لبيع الكتب وادوات الكتابة والصحف واجملالت واملطبوعات
الاخرى.
دار ادلراسات والبحوث  :املؤسسة اليت تتوىل اجراء ادلراسات والبحوث او نرشها وتقدمي
الاستشارات يف اجملاالت الس ياس ية والاجامتعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغريها.
دار قياس الراي العام  :املؤسسة اليت تتوىل اجراء البحوث هبدف اس تطالع اجتاهات الراي العام
حول موضوع معني بوساطة الاستباانت او غريها من الوسائل.
دار الرتمجة  :املؤسسة اليت تتوىل اعامل الرتمجة من لغة اىل لغة اخرى مبا يف ذكل الرتمجة الفورية.
مكتب ادلعاية والاعالن  :املكتب اذلي يتوىل اعامل الاعالن وادلعاية وانتاج موادها ونرشها او
بهثا ابي وس يةل.

احملمكة  :دحمكة البداية اخملتصة .
املادة 2
الصحافة والطباعة حراتن وحرية الراي مكفوةل للك اردين و ه ان يعرب عن رايه حبرية القول
والكتابة والتصوير والرمس وغريها من وسائل التعبري والاعالم.
املادة 0
متارس الصحافة هممهتا حبرية يف تقدمي الاخبار واملعلومات والتعليقات وتسهم يف نرش الفكر والثقافة
والعلوم يف حدود القانون ويف اطار احلفاظ عىل احلرايت واحلقوق والواجبات العامة واحرتام حرية
احلياة اخلاصة للخرين وحرمهتا.
املادة 5
عىل املطبوعة حتري احلقيقة والالزتام ابدلقة واحليدة واملوضوعية يف عرض املادة الصحفية والامتناع
عن نرش ما يتعارض مع مبادىء احلرية واملسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقمي الامة العربية
والاسالمية .
املادة 1
تشمل حرية الصحافة ما ييل:
أ  .اطالع املواطن عىل الاحداث والافاكر واملعلومات يف مجيع اجملاالت.
ب  .افساح اجملال للمواطنني والاحزاب والنقاابت والهيئات الثقافية والاجامتعية والاقتصادية
للتعبري عن افاكرمه وأراهئم واجنازاهتم.
ج  .حق احلصول عىل املعلومات والاخبار والاحصاءات اليت هتم املواطنني من مصادرها اخملتلفة
وحتليلها وتداولها ونرشها والتعليق علهيا.
د  .حق املطبوعة ادلورية والصحفي يف ابقاء مصادر املعلومات والاخبار اليت مت احلصول علهيا
رسية .

املادة 7
أداب همنة الصحافة واخالقياهتا ملزمة للصحفي ،وتشمل:
أ  .احرتام احلرايت العامة لالخرين وحفظ حقوقهم وعدم املس حبرمة حياهتم اخلاصة.
ب .اعتبار حرية الفكر والراي والتعبري والاطالع حقا للصحافة واملواطن عىل السواء.
ج .التوازن واملوضوعية والزناهة يف عرض املادة الصحفية.
د  .الامتناع عن نرش لك ما من شانه التحريض عىل العنف او ادلعوة اىل ااثرة الفرقة بني
املواطنني ابي شلك من الاشاكل.
هـ .الامتناع عن جلب الاعالانت او احلصول علهيا .
و .الالزتام بأحاكم ومبادىء ميثاق الرشف الصحفي الصادر عن النقابة .
املادة 8
أ  .للصحفي احلق يف احلصول عىل املعلومات وعىل مجيع اجلهات الرمسية واملؤسسات العامة تسهيل
هممته وااتحة اجملال  ه لالطالع عىل براجمها ومشاريعها وخططها .
ب .حيظر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة يف ضامن تدفق املعلومات اىل املواطن او فرض
اجراءات تؤدي اىل تعطيل حقه يف احلصول علهيا .
ج .مع مراعاة احاكم الترشيعات النافذة  ،للصحفي تلقي الاجابة عىل ما يس تفرس عنه من معلومات
واخبار وفقا الحاكم الفقرتني (أ) و (ب) من هذه املادة وتقوم اجلهة اخملتصة بزتويد الصحفي هبذه
املعلومات او الاخبار ابلرسعة الالزمة وفقا لطبيعة اخلرب او املعلومة املطلوبة اذا اكنت لها صفة
اخبارية عاجةل  ،وخالل مدة ال تزيد عىل اس بوعني اذا مل تكن تمتتع هبذه الصفة .
د .للصحفي ويف حدود تأديته لعمهل  ،احلق يف حضور الاجامتعات العامة وجلسات جملس الاعيان
وجملس النواب وجلسات امجلعيات العمومية لالحزاب والنقاابت والاحتادات والاندية
والاجامتعات العامة للهيئات العمومية للرشاكت املسا ةة العامة وامجلعيات اخلريية وغريها من

مؤسسات عامة وجلسات احملامك العلنية ما مل تكن اجللسات او الاجامتعات مغلقة او رسية حبمك
القوانني او الانظمة او التعلاميت السارية املفعول اخلاصة هبذه اجلهات .
هـ .حيظر التدخل بأي معل ميارسه الصحفي يف اطار همنته او التأثري عليه او اكراهه عىل افشاء
مصادر معلوماته  ،مبا يف ذكل حرمانه من اداء معهل او من الكتابة او النرش بغري سبب مرشوع او
مربر  ،وذكل مع عدم الاخالل مبا هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير يف اختاذ القرار
ابلنرش او عدمه .
املادة 9
أ  .يشرتط يف مراسل املطبوعات ادلورية ووسائل الاعالم اخلارجية ان يكون حصفيا اردنيا واذا مل
يكن كذكل مسح  ه جملس النقابة مبوافقة الوزير بذكل العمل.
ب .تنظم معلية اعامتد اولئك املراسلني مبوجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج .حيظر عىل الصحفي الارتباط بعالقة معل مع اي هجة اجنبية الا وفقا للنظام املنصوص عليه يف
الفقرة (ب) من هذه املادة.
املادة 84
ال جيوز لغري الصحفي ممارسة همنة الصحافة ابي شلك من اشاكلها مبا يف ذكل مراسةل املطبوعات
ادلورية ووسائل الاعالم اخلارجية او تقدمي نفسه عىل انه حصفي وال يشمل ذكل من يقترص معهل
عىل كتابة املقاالت.
املادة 88
أ  .للك اردين وللك رشكة ميتلكها اردنيون احلق ابصدار مطبوعة حصفية.
ب .للك حزب س يايس اردين مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية.
ج .جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير منح رخصة الصدار النرشات للك من اجلهات التالية :
 .8واكةل الانباء الاردنية .
 .3واكالت انباء اردنية خاصة .

 .2واكةل انباء غري اردنية رشيطة املعامةل ابملثل .
د  .تنظم شؤون واكالت الانباء الاردنية اخلاصة وواكالت الانباء غري الاردنية مبقتىض انظمة توضع
لهذه الغاية .
املادة 83
مع مراعاة احاكم الفقرتني (أ) و (ب) من املادة ( )88من هذا القانون يقدم طلب احلصول عىل
رخصة اصدار مطبوعة حصفية او متخصصة اىل الوزير متضمنا البياانت التالية:
أ .امس طالب الرخصة ودحل اقامته وعنوانه.
ب .امس املطبوعة وماكن طبعها وصدورها.
ج .مواعيد صدورها.
د .مادة ختصصها.
هـ .اللغة او اللغات اليت تصدر هبا.
و .امس رئيس حترير املطبوعة الصحفية .
ز .امس مدير املطبوعة املتخصصة .
املادة 82
أ  .يشرتط ملنح رخصة الصدار املطبوعة الصحفية او املتخصصة ان يمت تسجيلها كرشكة وفقا
الحاكم قانون الرشاكت النافذ املفعول .
ب .عىل الرشكة املسجةل وفقا الحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة ان تقدم مزيانيهتا اىل مراقب
الرشاكت .

املادة 80
يس تثىن من احاكم املادة ( )82من هذا القانون  ،املطبوعات املتخصصة الصادرة عن الوزارات
وادلوائر واملؤسسات الرمسية العامة واجلامعات واملؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناء عىل
تنسيب الوزير  ،واملطبوعات الصحفية اليت يصدرها اي حزب س يايس .
املادة 85
أ  .يقدم طلب احلصول عىل رخصة انشاء مطبعة او دار نرش او دار توزيع او دار لدلراسات
والبحوث او دار قياس للراي العام او دار للرتمجة او مكتب لدلعاية والاعالن اىل الوزير عىل
الامنوذج املعد لهذه الغاية.
ب .حتدد البياانت والاجراءات اخلاصة بتقدمي الطلب للحصول عىل الرخصة املنصوص علهيا يف
الفقرة (أ) من هذه املادة مبا يف ذكل ادخال التغيري او التعديل عىل مضمون الرخصة واجراءات
التنازل عهنا مبوجب نظام يصدر مبقتىض هذا القانون.
املادة 81
جيب ان يكون للك من املؤسسات املذكورة يف املادة ( )85من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر
فيه الرشوط التالية :
أ  .ان يكون اردنيا ومقامي اقامة دامئة يف اململكة .
ب .غري دحكوم عليه جبناية او جبنحة خمةل ابلرشف والاخالق العامة .
ج .ان يكون حاصال عىل مؤهالت علمية او عىل خربات معلية تتناسب مع متطلبات معل
املؤسسة اليت سيتوىل ادارهتا  ،حسب مقتىض احلال  ،ووفق تعلاميت يصدرها الوزير لهذه الغاية .
املادة 87
بناء عىل تنسيب الوزير قراره بشان طلب ترخيص املطبوعة الصحفية
أ  .يصدر جملس الوزراء ً
اذلي يقدم مس تمك ًال الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرات من (أ  -و) من املادة ( )83من هذا
القانون املطلوبة وذكل خالل ثالثني يوم ًا من اترخي تقدميه والا يعترب الطلب مقبو ًال ويف حال رفضه
جيب ان يكون القرار معل ًال كام وتبلغ النقابة ابلقرارات املتعلقة ابملطبوعات الصحفية .

ب .يصدر الوزير قراره بشان طلب ترخيص املطبوعة املتخصصة او طلب ترخيص اي من
املؤسسات املذكورة يف املادة (  ) 85من هذا القانون اذلي يقدم مس تمك ًال الرشوط املطلوبة وذكل
خالل ثالثني يوم ًا من اترخي تقدميه والا يعترب الطلب مقبو ًال ويف حال رفضه جيب ان يكون القرار
معل ًال .
ج .يبلغ طالب الرتخيص بقرار جملس الوزراء او قرار الوزير املنصوص علهيام يف الفقرتني (أ و ب )
من هذه املادة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عرش يوم ًا من اترخي صدور اي مهنا .
املادة 88
مع مراعاة الرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون مينح الرتخيص الصدار مطبوعة حصفية ملالكها
و ه مبوافقة جملس الوزراء التنازل عهنا للغري باكملها او ابي جزء مهنا رشيطة مراعاة ما ييل:
أ  .ان يبلغ املتنازل واملتنازل  ه الوزير اشعارا برغبهتام يف ذكل التنازل قبل ثالثني يوما من التارخي
احملدد لوقوعه.
ب .ان تتوافر يف املتنازل  ه الرشوط املنصوص علهيا يف هذا القانون اليت تسمح  ه بمتكل املطبوعة
او متكل اي جزء مهنا.
ج .ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل املسجةل دلى اجلهات اخملتصة اىل الهيئة .
د .يس تثىن من احاكم هذه املادة بيع اسهم الافراد يف الرشاكت املسا ةة العامة اليت تصدر
مطبوعات حصفية.
املادة 89
أ  .تعترب رخصة املطبوعة ادلورية ملغاة حكام يف اي من احلاالت التالية:
 .8اذا مل تصدر املطبوعة الصحفية خالل س تة اشهر من اترخي منح الرخصة.
 .3اذا توقفت املطبوعة اليومية ملدة ثالثة اشهر متصةل.
 .2اذا توقفت املطبوعة غري اليومية اليت تصدر بصورة منتظمة مرة يف الاس بوع عن اصدار اثين
عرش عددا متتاليا.

 .0اذا توقفت املطبوعة غري اليومية اليت تصدر بصورة منتظمة يف مدة اطول من الاس بوع اربعة
اعداد متتالية.
 .5اذا تنازل مالكها عهنا لكيا او جزئيا خالفا الحاكم املادة ( )88من هذا القانون.
ب .للمحمكة الغاء رخصة املطبوعة اذا خالفت رشوط ترخيصها مبا يف ذكل مضمون التخصص دون
احلصول عىل موافقة مس بقة من الوزير رشيطة ان يكون قد قام ابنذارها مرتني بسبب خمالفهتا لتكل
الرشوط .
ج .تس تثىن املطبوعات الصحفية اليت تصدرها الاحزاب الس ياس ية املسجةل من الرشوط الواردة يف
الفقرة (أ) من هذه املادة.
املادة 34
أ  .عىل املطبوعة الصحفية واملتخصصة ان تعمتد يف مواردها عىل مصادر مرشوعة وحيظر علهيا تلقي
اي دمع مادي من اي دوةل او هجة غري اردنية.
ب .عىل ماكل املطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من مزيانيهتا الس نوية خالل الاشهر الاربعة
الاوىل من الس نة التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطالع عىل مصادر المتويل .
املادة 38
يشرتط يف ماكل املطبوعة الصحفية واملتخصصة ما ييل:
أ  .ان يكون اردين اجلنس ية او رشكة ميتلكها اردنيون او حزاب س ياس يا اردنيا مسجال.
ب .غري دحكوم جبناية او جبنحة خمةل ابلرشف والاخالق العامة.
املادة 33
عىل ماكل املطبوعة ادلورية ان ينرش يف ماكن ابرز فهيا وبشلك وا ح امسه وامس رئيس حترير
املطبوعة الصحفية وامس مدير املطبوعة املتخصصة وماكن صدورها واترخيه وبدل الاشرتاك فهيا
وامس املطبعة اليت تطبع فهيا او العنوان الالكرتوين اذلي تنرش فيه وان يقدم اشعارا اىل املدير بأي

تغيري او تعديل يطرأ عىل هذه الامور خالل مخسة عرش يوما من اترخي حصول التغيري او
التعديل.
املادة 32
أ  .جيب ان يكون للك مطبوعة حصيفة رئيس حترير يكون مسؤوال عام ينرش فهيا ويشرتط فيه ما
ييل:
 .8ان يكون حصفيا ومىض عىل عضويته يف النقابة مدة ال تقل عن اربع س نوات .
 .3ان يكون اردنيا مقامي اقامة فعلية يف اململكة.
 .2ان يكون متفرغا ملهام معهل وان ال يعمل يف اي مطبوعة اخرى .
 .0ان يتقن لغة املطبوعة اليت س يعمل رئيس حترير مسؤوال لها قراءة وكتابة واذا اكنت تصدر ابكرث
من لغة فيتوجب عليه ان يتقن عىل ذكل الوجه اللغة الاساس ية للمطبوعة وان يمل املاما اكفيا
ابللغات الاخرى.
 .5مل يس بق ان حمك عليه بعقوبة املنع من ممارسة همنة الصحافة.
ب .تطبق احاكم الفقرة (أ) من هذه املادة عىل رئيس التحرير املسؤول عن املطبوعة اليت يصدرها
احلزب الس يايس ابس تثناء ما ورد يف البند ( ) 8مهنا.
ج .رئيس التحرير يكون مسؤوال عام ينرش يف املطبوعة اليت يراس حتريرها كام يعترب مسؤوال مع
اكتب املقال عن مقا ه.
د .ال جيوز ان يكون للمطبوعة ادلورية اكرث من رئيس حترير واحد.
املادة 30
أ  .يفقد رئيس التحرير يف املطبوعة الصحفية صفته يف اي من احلاالت التالية :
 .8الاس تقاةل .
 .3فقد احد الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من املادة ( )32من هذا القانون .
ب .8 .اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز معهل الي سبب والي مدة فعىل ماكل
املطبوعة الصحفية تلكيف من يقوم بعمهل ممن تتوافر فيه الرشوط املطلوبة وملدة ال تتجاوز شهرين
واعالم املدير بذكل .

 .3اذا مل يعد رئيس التحرير لعمهل فعىل ماكل املطبوعة الصحفية تعيني رئيس حترير أخر والا
اعتربت املطبوعة الصحفية خمالفة لرشوط ترخيصها .
ج .يف حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمهل يعترب ماكل املطبوعة الصحفية او
مصدرها مسؤوال مسؤولية اكمةل عام ينرش فهيا اىل ان يبارش رئيس التحرير اجلديد معهل .
املادة 35
جيب ان يكون للك مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الرشوط التالية:
أ  .ان يكون اردنيا.
ب .ان يكون حاصال عىل مؤهل علمي ذي عالقة مبارشة مبوضوع ختصص املطبوعة او دليه خربة
معمتدة يف ذكل املوضوع ال تقل عن مخس س نوات يقبلها الوزير بناء عىل توصية من املدير.
ج .ان ال يكون دحكوما جبناية او جنحة خمةل ابلرشف والاخالق العامة.
املادة 31
أ  .حيظر عىل املطبوعة املتخصصة الكتابة يف غري اجملال املرخص به او تغيري موضوع ختصصها دون
احلصول عىل موافقة مس بقة من الوزير بناء عىل توصية من املدير.
ب .جيب عىل لك مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثالث نسخ عند صدور لك عدد من اعدادها.
املادة 37
أ  .اذا نرشت املطبوعة الصحفية خربا غري حصيح او مقاال يتضمن معلومات غري حصيحة فيحق
للشخص اذلي يتعلق به اخلرب او املقال الرد عىل اخلرب او املقال او املطالبة بتصحيحه وعىل رئيس
التحرير نرش الرد او التصحيح جماان يف العدد اذلي ييل اترخي ورود اي مهنام يف املاكن واحلروف
نفسها اليت نرش فهيا اخلرب او املقال يف املطبوعة الصحفية.
ب .اذا نرشت املطبوعة الصحفية خربا غري حصيح او مقاال يتضمن معلومات غري حصيحة تتعلق
ابملصلحة العامة ،فعىل رئيس التحرير ان ينرش جماان الرد او التصحيح اخلطي اذلي يرده من اجلهة

املعنية او من املدير يف العدد اذلي ييل اترخي ورود الرد او التصحيح ويف املاكن واحلروف نفسها
اليت ظهر فهيا اخلرب او املقال يف املطبوعة الصحفية.
ج .تطبق احاكم الفقرتني (أ) (،ب) من هذه املادة عىل اي مطبوعة حصفية غري اردنية توزع داخل
اململكة.
املادة 38
لرئيس حترير املطبوعة الصحفية ان يرفض نرش الرد او التصحيح اذلي يرده استنادا للامدة ( )37من
هذا القانون يف اي من احلاالت التالية:
أ  .اذا اكنت املطبوعة الصحفية قد حصحت اخلرب او املقال قبل ورود الرد او التصحيح الهيا بصورة
دقيقة واكفية.
ب .اذا اكن الرد او التصحيح موقعا ابمضاء مس تعار او من هجة غري معنية او مكتواب بلغة غري اللغة
اليت حرر هبا اخلرب او املقال.
ج .اذا اكن مضمون الرد او التصحيح خمالفا للقانون او النظام العام او منافيا لالداب العامة.
د .اذا ورد الرد بعد مرور شهرين عىل نرش اخلرب او املقال.
املادة 39
اذا امتنعت اجلهة املسؤوةل عن اي مطبوعة تصدر خارج اململكة وتوزع فهيا عن نرش الرد او
التصحيح وفقا الحاكم املادة ( )37من هذا القانون فللمترضر مالحقة املطبوعة املسؤوةل او مراسلها
او من ميثلها يف اململكة قضائيا حسب مقتىض احلال .
املادة 24
أ  .ال جيوز لرئيس التحرير ان ينرش مقاال الي خشص ابمس مس تعار الا اذا قدم  ه اكتبه امسه
احلقيقي.
ب .اذا نرشت اي مطبوعة حتقيقات حصفية او اخبارا تعود الي هجة مقابل اجر فيرتتب عىل
املطبوعة الاشارة فهيا بصورة واحضة ورصحية اىل اهنا اعالن .

املادة 28
أ  .يتوىل املدير اختاذ الاجراءات الالزمة لتسهيل ادخال املطبوعات اليت تصدر يف اخلارج اىل
اململكة وتوزيعها .
ب .اذا تضمنت اي مطبوعة صادرة خارج اململكة ما خيالف احاكم هذا القانون فللمدير ان يوقف
ادخالها او توزيعها يف اململكة او ان حيدد عدد النسخ اليت يسمح بتوزيعها عىل ان يتقدم اىل احملمكة
وبصورة عاجةل  ،بطلب اصدار قرار مس تعجل مبنع ادخالها او توزيعها او حتديد عدد النسخ املوزعة
اىل حني صدور قرار هنايئ هبذا الشأن .
املادة 23
يدون يف لك مطبوعة امس مؤلفها وانرشها وعنوان لك مهنا واملطبعة اليت طبعت فهيا واترخي
طباعهتا.
املادة 22
ال ترسي أحاكم هذا القانون املتعلقة ابملطبوعات احملظور ادخالها عىل ما تس تورده مهنا املؤسسات
احلكومية واجلامعات ومراكز البحث العلمي عىل أن تؤخذ موافقة املدير املس بقة عىل اس تريادها
وتوضع يف أماكن خاصة الس تخدامات البحث العلمي .
املادة 20
عىل ماكل املطبعة او مديرها املسؤول مبا يف ذكل مطابع الصحف التقيد مبا ييل:
أ  .الاحتفاظ بسجل يدون فيه اسامء املطبوعات ادلورية وعدد النسخ من لك مطبوعة يمت طباعهتا.
ب .الاحتفاظ بسجل يدون فيه ابلتسلسل عناوين املؤلفات اليت يطبعها واسامء احصاهبا وعدد
النسخ املطبوعة من لك مهنا.
ج .ان يربز للمدير او من يفوضه هذه السجالت اذا طلب الاطالع علهيا.
د  .ان يودع دلى الهيئة نسختني من لك مطبوعة غري دورية تطبع دليه .

املادة 25
أ  .عىل مؤلف او انرش اي كتاب يطبع او ينرش يف اململكة ان يودع نسخة منه دلى الهيئة .
ب .اذا تبني للمدير ان الكتاب املطبوع يف اململكة يتضمن ما خيالف احاكم الترشيعات النافذة فهل
بقرار من احملمكة مصادرته ومنعه من التداول .
املادة 21
أ  .اذا تبني ملاكل املطبعة او مديرها ان اي مطبوعة اكن قد منع  ،بقرار من احملمكة  ،طبعها او
نرشها او توزيعها او تداولها او بيعها فيرتتب عليه ان ميتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذكل حتت
طائةل املسؤولية القانونية .
ب .مع مراعاة احاكم الترشيعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية حيظر طباعة اي كتاب او لوحة او
اي مادة دون احلصول عىل تفويض خطي من ماكل احلق .
املادة 27
تعامل املادة الصحفية املقتبسة او املتضمنة معامةل املادة املؤلفة او الاصيةل.
املادة 28
حيظر نرش اي مما ييل :
أ  .ما يش متل عىل حتقري او قدح او ذم احدى ادلايانت املكفوةل حريهتا ابدلس تور  ،او الاساءة
الهيا.
ب .ما يش متل عىل التعرض او الاساءة الرابب الرشائع من الانبياء ابلكتابة  ،او ابلرمس  ،او
ابلصورة  ،او ابلرمز او بأي وس يةل اخرى .
ج .ما يشلك اهانة الشعور او املعتقد ادليين  ،او ااثرة النعرات املذهبية  ،او العنرصية .
د  .ما يش متل عىل ذم او قدح او حتقري للفراد او ميس حرايهتم الشخصية او ما يتضمن معلومات
او اشاعات اكذبة حبقهم .

املادة 29
أ  .حيظر عىل املطبوعة الصحفية نرش دحارض التحقيق املتعلقة بأي قضية قبل احالهتا اىل احملمكة
اخملتصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذكل .
ب .للمطبوعة الصحفية حق نرش دحارض جلسات احملامك وتغطيهتا ما مل تقرر احملمكة غري ذكل حفاظا
عىل حقوق الفرد او الارسة او النظام العام او الداب العامة .
ج .تنطبق احاكم الفقرة (أ) من هذه املادة عىل مراسيل وسائل الاعالم اخلارجية وتطبق علهيم
العقوابت املنصوص علهيا يف الفقرة (ج) من املادة ( )01من هذا القانون.
املادة 04
حيظر عىل ماكل اي مطبوعة حصفية او رئيس التحرير ومدير التحرير واي حصفي عامل هبا واي
اكتب اعتاد الكتابة فهيا ان يتلقى او يقبل حبمك ملكيته لتكل املطبوعة او ارتباطه او عالقته هبا اي
معونة او هبة مالية من اي هجة اردنية او غري اردنية.
املادة 08
حيظر عىل لك من املطبوعة املتخصصة ودار ادلراسات والبحوث او دار قياس الراي العام او لك
من اعتاد العمل فهيا تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او متويل من اي هجة اردنية
او غري اردنية وال يشمل ذكل متويل املشاريع املشرتكة او ادلراسات او الاحباث اليت يوافق علهيا
الوزير.
املادة 03
عىل الرمغ مما ورد يف اي قانون اخر :
أ .تنشأ يف لك دحمكة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضااي املطبوعات والنرش تتوىل النظر يف
القضااي التالية:
 .8اجلرامئ اليت ترتكب خالفا لحاكم هذا القانون واجلرامئ اليت ترتكب بوساطة املطبوعات أو
وسائل الاعالم املريئ واملسموع املرخص هبا خالفا لحاكم أي قانون أخر.

 .3ادلعاوى املدنية الىت يقميها اي مترضر للمطالبة ابلتعويض املقرر  ه مبقتىض أحاكم القانون املدين
وأحاكم هذا القانون اذا نتج الرضر من أي فعل ارتكب بوساطة اي من املطبوعات أو وسائل
الاعالم املريئ واملسموع .
ب .ختتص غرفة قضااي املطبوعات والنرش دلى دحمكة بداية عامن دون سواها ابلنظر ىف القضااي
التالية:
 .8القضااي اجلزائية واملدنية املشار الهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة اذا اكنت داخةل مضن اختصاص
احملامك الواقعة يف دحافظة العامصة.
 .3اجلرامئ الواقعة عىل أمن ادلوةل ادلاخيل واخلاريج املنصوص علهيا يف قانون العقوابت النافذ اذا
مت ارتاكهبا بوساطة املطبوعات أو وسائل الاعالم املريئ واملسموع املرخص هبا .
ج .تعطى القضااي اجلزائية املشار الهيا يف البند ( )8من الفقرة (أ) ويف الفقرة (ب) من هذه املادة
صفة الاس تعجال ،وتنعقد جلساهتا مرتني يف الس بوع عىل القل ،وعىل أن يفصل فهيا خالل أربعة
أشهر من اترخي ورودها قمل احملمكة.
د .يراعى يف دعاوى التعويض املدين املشار الهيا يف البند ( )3من الفقرة (أ) ويف البند ( )8من
الفقرة (ب)  ،من هذه املادة الحاكم التالية:
 .8تكون دعاوى التعويض املدىن ىف تكل احلاالت من ادلعاوى املس تعجةل ويمت انقاص مجيع مدد
تقدمي اللواحئ وتبادلها والبينات املنصوص علهيا يف املادة ( )59من قانون أصول احملاكامت املدنية اىل
النصف ودون أن تكون هذه املدد قابةل للمتديد ،وتنعقد جلسات احملامكة فهيا بعد ذكل مرتني يف
الاس بوع عىل القل وعىل أن يفصل فهيا خالل أربعة أشهر من اترخي ورودها قمل احملمكة.
 .3يمت انقاص مدد الطعن وتقدمي اللواحئ وتبادلها أمام دحامك الاس تئناف ودحمكه المتيزي اىل النصف .
هـ .ينشا ىف لك دحمكة اس تئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر يف الطعون املوهجة اىل الحاكم
املس تأنفة الهيا الصادرة عن دحامك البداية بشأن القضااي اجلزائية واملدنية املشار الهيا يف الفقرتني (أ)
و(ب) من هذه املادة ،عىل أن يمت الفصل يف تكل الطعون خالل شهر من اترخي ورودها قمل
احملمكة.

و .يتوىل املدعي العام التحقيق يف اجلرامئ اليت ترتكب بواسطة املطبوعات واصدار القرارات
املناس بة بشأهنا خالل مدة ال تزيد عىل مخسة عرش يوما من اترخي مبارشته التحقيق وينتدب لهذه
الغاية احد املدعني العامني .
ز .تقام دعوى احلق العام يف اجلرامئ اليت ترتكب بواسطة املطبوعات ادلورية عىل املطبوعة
الصحفية ورئيس حتريرها او مدير املطبوعة املتخصصة واكتب املادة الصحفية كفاعلني اصليني
ويكون ماكل املطبوعة مسؤوال ابلتضامن والتاكفل عن احلقوق الشخصية املرتتبة عىل تكل اجلرامئ
وعن نفقات احملامكة وال يرتتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشرتاكه او تدخهل الفعيل يف
اجلرمية .
ح .تقام دعوى احلق العام يف اجلرامئ اليت ترتكب بواسطة املطبوعات غري ادلورية عىل مؤلف
املطبوعة كفاعل اصيل وعىل انرشها كرشيك  ه واذا مل يكن مؤلفها او انرشها معروفا فتقام ادلعوى
عىل ماكل املطبعة ومديرها املسؤول .
ح .8 .ال جيوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي ابلقول والكتابة وغريها من وسائل التعبري .
 .3كام ال جيوز التوقيف يف اجلرامئ املشار الهيا يف الفقرتني ( أ) و (ب) من هذه املادة .
املادة 02
يعترب احصاب املطابع واملكتبات ودور النرش والتوزيع ودور ادلراسات والبحوث ودور قياس الراي
العام مسؤولني ابلتضامن عن احلقوق الشخصية ونفقات احملامكة اليت حيمك هبا عىل مس تخدمهيم يف
قضااي املطبوعات اليت تنطبق علهيا احاكم القانون.
املادة 00
للمحمكة اليت اصدرت احلمك ان اتمر احملكوم عليه بنرش احلمك املكتسب ادلرجة القطعية باكمهل جماان
او نرش خالصة عنه يف اول عدد من املطبوعة ادلورية س يصدر بعد تبليغ احلمك ويف ذات املاكن
من املطبوعة اليت نرش فهيا املقال موضوع الشكوى وابالحرف ذاهتا وللمحمكة اذا رات ذكل
رضوراي ان تقيض بنرش احلمك او خالصة عنه يف حصيفتني اخريني عىل نفقة احملكوم عليه.

املادة 05
أ  .اذا خالفت املطبوعة احاكم املادة ( )5من هذا القانون يعاقب لك من املطبوعة ومرتكب اخملالفة
بغرامة ال تقل عن مخسامئة دينار وال تزيد عىل الفي دينار .
ب .اذا خالف رئيس حترير املطبوعة الصحفية احاكم اي من الفقرتني (أ) و(ب) من املادة ()37
من هذا القانون فللمترضر اقامة ادلعوى ضده .
ج .اذا خالفت املطبوعة الصادرة خارج اململكة احاكم الفقرة (ج) من املادة ( )37من هذا القانون
فللمترضر اقامة ادلعوى ضدها .
املادة 01
أ  .اذا خالفت املطبوعة احاكم الفقرة (أ) من املادة ( )34او خالف اي من املذكورين يف املادتني
( )04و ( )08من هذا القانون احاكهمام فيعاقب بغرامة ال تقل عن ضعفي املبلغ اذلي مت احلصول
عليه.
ب .اذا ختلف ماكل املطبوعة ادلورية عن تنفيذ احاكم الفقرة (ب) من املادة ( )34فيعاقب بغرامة
ال تزيد عىل ثالثة الاف دينار واذا اس مترت حال التخلف فللمحمكة تعليق صدور املطبوعة للمدة
اليت تراها مناس بة.
ج .اذا نرشت املطبوعة ادلورية ما خيالف اي حمك من احاكم املادة ( )29من هذا القانون تعاقب
بغرامة ال تقل عن ثالثة الاف دينار وال تزيد عىل مخسة الاف دينار وال حيول ذكل دون مالحقة
املسؤول جزائيا وفق احاكم القوانني النافذة .
د  .لك من خيالف احاكم الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من املادة ( )28من هذا القانون  ،يعاقب
بغرامة ال تقل عن عرشة الاف دينار وال تزيد عىل عرشين الف دينار .
هـ  .لك من خيالف احاكم الفقرة (د) من املادة ( )28من هذا القانون  ،يعاقب بغرامة ال تقل عن
مخسامئة دينار وال تزيد عىل الف دينار .

ج .اذا نرشت املطبوعة ادلورية ما خيالف اي حمك من احاكم املادة  29من هذا القانون تعاقب
بغرامة ال تقل عن مخسة الاف دينار وال تزيد عن عرشة الاف دينار وال حيول ذكل دون مالحقة
املسؤول جزائيا وفق احاكم القوانني النافذة.
د .تضاعف الغرامة حبدها الاقىص يف حاةل تكرار اخملالفات الواردة يف الفقرات (أ،ب،ج) من هذه
املادة.
املادة 07
أ .لك من وزع يف اململكة بصورة غري مرشوعة مطبوعة صدر امر قضايئ مبنعها او سامه يف توزيعها
يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسامئة دينار وال تزيد عىل الفي دينار وتصادر نسخ املطبوعة .
ب .لك خمالفة اخرى الحاكم هذا القانون ومل يرد نص عىل عقوبة علهيا فيعاقب مرتكهبا بغرامة ال
تزيد عىل مخسامئة دينار.
املادة 08
أ .مع مراعاة احاكم الفقرة (أ) من املادة ( )09من هذا القانون ،اذا مت اصدار أو توزيع مطبوعة
دورية أو ممارسة معل من أعامل املؤسسات املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من املادة ( )85من هذا
القانون بدون ترخيص فللمدير اغالق احملل او املؤسسة ومنع صدور املطبوعة ادلورية ومصادرة
نسخها حسب مقتىض احلال .
ب .يعاقب لك من يرتكب أاي من الافعال املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة بغرامه ال
تقل عن الف دينار وال تزيد عىل مخسة الاف دينار.
املادة 09
عىل الرمغ من أي نص ورد يف هذا القانون أو يف أي ترشيع أخر:
أ .8.اذا اكن من نشاط املطبوعة الالكرتونية نرش الخبار والتحقيقات واملقاالت والتعليقات ذات
العالقة ابلشؤون ادلاخلية او اخلارجية للمملكة فتكون هذه املطبوعة ملزمة ابلتسجيل والرتخيص
بقرار من املدير ،وعىل ماكل املطبوعة الالكرتونية توفيق أوضاعه وفق احاكم هذا القانون خالل
مدة ال تزيد عىل تسعني يوما من اترخي تبليغه قرار املدير بذكل .

 .3اذا اكن ماكل املوقع الالكرتوين جمهوال أو اكن عنوانه خارج اململكة فيمت تبليغه قرار املدير
الصادر وفق أحاكم البند ( )8من هذه الفقرة ابلنرش يف حصيفتني يوميتني دحليتني وملرة واحدة.
 .2يكون قرار املدير الصادر مبقتىض أحاكم البند ( )8من هذه الفقرة قابال للطعن دلى دحمكة العدل
العليا .
ب .اذا أصبح املوقع الالكرتوين ملزما ابلتسجيل والرتخيص وفق أحاكم الفقرة (أ) من هذه املادة
فتطبق عليه مجيع الترشيعات النافذة ذات العالقة ابملطبوعة الصحفية .
ج .تعترب التعليقات اليت تنرش يف املطبوعة الالكرتونية مادة حصفية لغاايت مسؤولية املطبوعة
الالكرتونية ومالكها ورئيس حتريرها ابلتاكفل والتضامن .
د .عىل املطبوعة الالكرتونية عدم نرش التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غري متعلقة مبوضوع
اخلرب
او مل يمت التحقق من حصهتا او تشلك جرمية مبقتىض احاكم هذا القانون او اي قانون أخر.
هـ .عىل املطبوعة الالكرتونية الاحتفاظ بسجل خاص ابلتعليقات املنشورة عىل ان يتضمن هذا
السجل مجيع املعلومات املتعلقة مبرسيل التعليقات ومبادة التعليق ملدة ال تقل عن س تة اشهر .
و .ال تعفي معاقبة املطبوعة الالكرتونية ومالكها ورئيس حتريرها واكتب املادة الصحفية عند خمالفهتا
الحاكم هذا القانون اكتب التعليق من املسؤولية القانونية وفق الترشيعات النافذة عام ورد يف
تعليقه.
ز .عىل املدير جحب املواقع الالكرتونية غرياملرخصة يف اململكة اذا ارتكبت خمالفة الحاكم هذا
القانون او اي قانون اخر .
املادة 54
أ  .عىل لك ماكل مطبوعة دورية ترسي عليه احاكم هذا القانون ان يوفق اوضاعه وفقا الحاكمه
خالل تسعني يوما من اترخي نفاذ هذا القانون.
ب .يعلق صدور اي مطبوعة حصفية مل توفق اوضاعها مبوجب الفقرة (أ) من هذه املادة ،واذا
اس مترت اوضاع الصحيفة بدون توفيق ملدة تسعني يوما بعد تعليق صدورها فتعترب رخصهتا ملغاة.

ج .اذا فقدت اي من املؤسسات املذكورة يف املادة ( )85من هذا القانون اي رشط من رشوط
ترخيصها فللمدير ان يطلب الهيا توفيق اوضاعها خالل تسعني يوما والا فيصدر املدير قرارا
ابغالقها فاذا اس متر الاغالق ملدة تسعني يوما دون توفيق الاوضاع اعترب ترخيصها ملغى حكام.
د .عىل املؤسسات املذكورة يف املادة ( )85من هذا القانون توفيق اوضاعها وفق احاكمه يف مدة ال
تتجاوز تسعني يوما من اترخي نفاذ احاكمه.
املادة 58
يلغى قانون املطبوعات والنرش رمق ( )84لس نة .8992
املادة 53
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون.
8998 /8 /33

