قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ا ألردين
املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لس نة  ) 2000ويعمل به اعتبارا
من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.
املادة 2
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
املؤسسة  :مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .
اجمللس  :جملس ادارة املؤسسة .
الرئيس  :رئيس اجمللس .
املدير العام  :املدير العام للمؤسسة .
املادة 3
أأ  .تنشا مبقتىض هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تمتتع
ابلشخصية الاعتبارية ذات الاس تقالل املايل والاداري ولها ان تقوم هبذه الصفة جبميع الترصفات
القانونية وابرام العقود ومتكل الاموال املنقوةل وغري املنقوةل واستامثرها وقبول الهبات والاعاانت
والتربعات وعقد القروض والقيام ابلجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عهنا لهذه الغاية احملايم
العام املدين او أأي حمام اخر .
ب .يكون مركز املؤسسة يف عامن وجيوز لها ان تفتح فروعا وماكتب لها يف أأي ماكن داخل اململكة
وخارهجا بقرار من اجمللس بناء عىل توصية املدير العام .
املادة 4

تعترب املؤسسة اخللف القانوين والواقعي للك من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتنتقل الهيا مجيع
احلقوق والاموال العائدة اىل املؤسسة كام تتحمل الالزتامات اليت اكنت ترتبت علهيا.
املادة 5
تتوىل املؤسسة وفقا للس ياسة الاعالمية املقررة واخلطط الوطنية الاعالمية لدلوةل القيام مبا ييل :
أأ  .انشاء حمطات التلفزيون وحمطات الاذاعة وتطويرها مبا يف ذكل تزويدها ابلهجزة واملعدات
واخلربات الفنية .
ب .بث املواد والربامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعهتا .
ج .عقد التفاقيات والقيام ابلعامل والاجراءات املتعلقة ابعاملها .
د .اي اعامل اخرى ترتبط مبهام املؤسسة .
املادة ( 5مكرر) :
عىل الرمغ مما ورد يف املادة ( )5من هذا القانون  ،جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب اجمللس اانطة
أأي من املهام املنصوص علهيا يف هذا القانون مبحطة ينش هئا لهذه الغاية تمتتع ابلشخصية الاعتبارية
وتنظم مجيع ا ألمور املتعلقة هبا مبقتىض نظام يصدر لهذه الغاية.
املادة 6
أأ  .يتكون اجمللس من تسعة اعضاء وعىل النحو التايل :
 .1الرئيس ويعني بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس الوزراء عىل ان يقرتن القرار
ابلرادة امللكية السامية وتهنىى خدماته او يعفى مهنا بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس
الوزراء .
 .2املدير العام .
 .3س بعة اشخاص من ذوي الكفاءة واخلربة يعينون بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب
رئيس الوزراء ملدة س نتني قابةل للتجديد .

ب .ينتخب اجمللس من بني اعضائه انئبا للرئيس يتوىل همامه وصالحياته عند غيابه .
ج .حيدد راتب الرئيس وحقوقه او ماكفاته وماكفات الاعضاء وسائر حقوقهم املالية بقرار من جملس
الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس الوزراء .
د .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرتني ( أأ) و(ج) من هذه املادة لرئيس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا
للمجلس عىل ان ل يتقاىض اي راتب او ماكفاة مقابل ذكل.
املادة 7
أأ  .يعقد اجمللس اجامتعاته بدعوة من رئيسه مرة لك شهر عىل الاقل وهل ان يعقد جلسات غري
عادية بناء عىل طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء اجمللس عىل الاقل يبينون يه اس باب عقد
الاجامتع والامور اليت ستبحث فيه دون غريها .
ب .يكون اجامتع اجمللس قانونيا اذا حرضه اغلبية اعضاء اجمللس عىل ان يكون الرئيس او انئبه يف
حاةل غياب الرئيس واحدا مهنم ويتخذ قراراته ابلجامع او ابكرثية اصوات احلارضين وعند تساوي
الاصوات يرحج اجلانب اذلي صوت معه رئيس الاجامتع .
املادة 8
يتوىل اجمللس الارشاف عىل اعامل املؤسسة وتناط به لهذا الغرض مجيع الصالحيات واملهام الالزمة
مبا يف ذكل :
أأ  .وضع اخلطط الالزمة لمتكني املؤسسة من تنفيذ اعاملها مبا يتفق مع الس ياسة الاعالمية واخلطط
الوطنية املقررة.
ب .اقرار الهيلك التنظميي للمؤسسة والوصف الوظيفي ورشوط اشغال الوظائف وحتديد هماهما
والشؤون املتعلقة مبوظفي الفئة الاوىل واملوظفني بعقود وذكل وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
ج .حتديد الاجور وبدل اخلدمات اليت تقدهما املؤسسة مبا يف ذكل الانشطة التجارية والاعالنية.
د .املوافقة عىل مرشوع املوازنة العامة للمؤسسة واحلساابت اخلتامية لها ورفعهام اىل جملس الوزراء
لقرارهام .

هـ .حتديد البنوك املتعامل معها وحتديد املفوضني ابلتوقيع عىل احلوالات واملستندات املالية .
و .حتديد اسس استامثر اموال املؤسسة واقرار التفاقيات والعقود ومذكرات التفامه اليت يمت ابراهما
مع الغري وتسمية الاعضاء املفوضني ابلتوقيع نيابة عهنا.
ز .اقرار اخلطة العامة لربامج املؤسسة ودوراهتا الرباجمية .
املادة 9
تتكون مصادر متويل املؤسسة مما ييل :
أأ  .ما يرصد للمؤسسة يف املوازنة العامة لدلوةل .
ب .اجور الاعالن مبختلف انواعه .
ج .اجور اخلدمات اخملتلفة اليت تقدهما املؤسسة من انتاجية وهندس ية وادارية وغريها يف جمال
التسويق الرباجمي والاخباري او أأي نشاطات اخرى .
د .عوائد انتاج وتسويق الربامج واملسلسالت التلفزيونية والاذاعية واملواد الاعالمية اخملتلفة .
هـ .ريع استامثر اموال املؤسسة وعائداهتا .
و .الهبات واملساعدات الت تقدم الهيا رشيطة موافقة جملس الوزراء علهيا .
املادة 10
يعني املدير العام وحيدد راتبه وسائر حقوقه املالية بقرار من جملس الوزراء عىل ان يقرتن ذكل
ابلرادة امللكية السامية وتهنىى خدماته بقرار من جملس الوزراء .
املادة 11
يتوىل املدير العام الارشاف عىل تنفيذ اعامل املؤسسة الادارية واملالية والفنية والتنس يق بني اهجزهتا
ويرتبط مبارشة ابلرئيس ويكون مسؤول امام اجمللس عن تنفيذ خطط املؤسسة وعن حسن سري
العمل فهيا .

املادة 12
يتوىل ديوان احملاس بة تدقيق حساابت املؤسسة وللمجلس ابلضافة اىل ذكل تعيني احد مدققي
احلساابت القانونيني للقيام هبذه الاعامل وحتديد بدل اتعابه .
املادة 13
تعترب اموال املؤسسة وحقوقها اكموال اخلزينة العامة وحقوقها وحتصل مبوجب قانون حتصيل الاموال
العامة املعمول به وحتقيقا لهذا الغرض يتوىل املدير العام صالحيات احلامك الاداري وجلنة حتصيل
الاموال العامة املنصوص علهيا يف ذكل القانون .
املادة 14
أأ  .جمللس الوزراء اصدار الانظمة الالزمة لتنفيذ احاكم هذا القانون مبا يف ذكل الانظمة اخلاصة
ابلمور املالية والادارية والاشغال واللوازم والاستامثرات يف املؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتين
اهجزة التلفزيون .
ب .اىل ان تصدر الانظمة املنصوص علهيا يف الفقرة أأ من هذه املادة يس متر العمل ابلنظمة املعمول
هبا يف مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مبا ل يتعارض مع احاكم هذا القانون .
املادة 15
يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رمق  43لس نة  1985كام يلغى أأي نص يف أأي ترشيع
اخر يتعارض مع احاكم هذا القانون .
املادة 16
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .

2000 /8 /23

