
 تعديالتهقانون مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون و 

من عدد الجريدة  ٣٦١٦المنشور على الصفحة  ٢٠٠٠لسنة  ٣٥قانون مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون و تعديالته رقم 
 ١٧/٩/٢٠٠٠بتاريخ  ٤٤٥٥الرسمية رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ):١(المادة 

ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره )  ٢٠٠٠لسنة  األردنيةوالتلفزيون  اإلذاعةقانون مؤسسة ( يسمى هذا القانون 
 .في الجريدة الرسمية

  

 ):٢(المادة 

ما لم تدل القرينة على غير  أدناهيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها 
  :ذلك

  . األردنيةوالتلفزيون  اإلذاعةمؤسسة  : المؤسسة

 .المؤسسة  إدارةمجلس  : المجلس

 .رئيس المجلس  : الرئيس

 .المدير العام للمؤسسة  : المدير العام
 

  

 ):٣(المادة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية )  األردنيةوالتلفزيون  اإلذاعةمؤسسة ( تنشا بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى . أ 
 األموالالعقود وتملك  وإبرامتقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية  أنولها  واإلداريذات االستقالل المالي 

القانونية  باإلجراءاتوالتبرعات وعقد القروض والقيام  واإلعاناتالمنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات 
 . آخرأي محام  أوتنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني  أنوالقضائية ولها 

تفتح فروعا ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها  أنيكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها . ب
 .بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام 

  

 ):٤(المادة 

 موالواألجميع الحقوق  إليهاوالتلفزيون وتنتقل  اإلذاعةتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة 

 .المؤسسة كما تتحمل االلتزامات التي كانت ترتبت عليها إلىالعائدة 

  

 ):٥(المادة 

  :للدولة القيام بما يلي  اإلعالميةالمقررة والخطط الوطنية  اإلعالميةتتولى المؤسسة وفقا للسياسة 

 .والمعدات والخبرات الفنية  باألجهزةوتطويرها بما في ذلك تزويدها  اإلذاعةمحطات التلفزيون ومحطات  إنشاء. أ 

 . وإذاعتهاوالتلفزيونية  اإلذاعيةالمواد والبرامج  بث. ب

 . بأعمالهاالمتعلقة  واإلجراءات باألعمالعقد االتفاقيات والقيام . ج

  . ترتبط بمهام المؤسسة  أخرى أعمال أي. د
. 



 ):٦(المادة 

  :وعلى النحو التالي  أعضاءيتكون المجلس من تسعة . أ 

الملكية  باإلرادةيقترن القرار  أنالرئيس ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على . ١
  .يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء  أوالسامية وتنهى خدماته 

  .المدير العام . ٢

والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة  من ذوي الكفاءة أشخاصسبعة . ٣
 .سنتين قابلة للتجديد 

 .نائبا للرئيس يتولى مهامه وصالحياته عند غيابه  أعضائهينتخب المجلس من بين . ب

ن مجلس الوزراء بناء وسائر حقوقهم المالية بقرار م األعضاء ومكافآت مكافأته أويحدد راتب الرئيس وحقوقه . ج
 . على تنسيب رئيس الوزراء 

من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا للمجلس على ) ج(و) أ(على الرغم مما ورد في الفقرتين . د
  .مقابل ذلك مكافأة أوراتب  أيال يتقاضى  أن

 

 ):٧(المادة 

يعقد جلسات غير عادية بناء على طلب  أنوله  األقليعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على . أ 
 .التي ستبحث فيه دون غيرها  واألمورعقد االجتماع  أسبابه بيبينون  األقلالمجلس على  أعضاءمقدم من ثلث عدد 

نائبه في حالة غياب  أويكون الرئيس  أنالمجلس على  ضاءأع أغلبيةحضره  إذايكون اجتماع المجلس قانونيا . ب
يرجح الجانب  األصواتالحاضرين وعند تساوي  أصوات بأكثرية أو باإلجماعالرئيس واحدا منهم ويتخذ قراراته 
 .الذي صوت معه رئيس االجتماع 

  

 ):٨(المادة 

  :المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصالحيات والمهام الالزمة بما في ذلك  أعمالعلى  اإلشرافيتولى المجلس 

 .والخطط الوطنية المقررة اإلعالميةبما يتفق مع السياسة  أعمالهاوضع الخطط الالزمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ . أ 

د مهامها والشؤون المتعلقة الوظائف وتحدي إشغالالهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط  إقرار. ب
 .والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية  األولىبموظفي الفئة 

 .واإلعالنيةالتجارية  األنشطةوبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك  األجورتحديد . ج

 . إلقرارهمامجلس الوزراء  إلىالموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما . د

 .تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحواالت والمستندات المالية . هـ

مع الغير وتسمية  إبرامهاعقود ومذكرات التفاهم التي يتم االتفاقيات وال وإقرارالمؤسسة  أموالاستثمار  أسستحديد . و
 .المفوضين بالتوقيع نيابة عنها األعضاء

  .الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية  إقرار. ز

 

  ):٩(ة الماد

  :تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي 

 .ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة . أ 

 . أنواعهبمختلف  اإلعالن أجور. ب

وغيرها في مجال التسويق البرامجي  وإداريةوهندسية  إنتاجيةالخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من  أجور. ج
 . أخرىأي نشاطات  أو واإلخباري

 . المختلفة اإلعالميةوالمواد  واإلذاعيةوتسويق البرامج والمسلسالت التلفزيونية  إنتاجعوائد . د

 .المؤسسة وعائداتها  أموالريع استثمار . هـ

 .شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها  إليهاتقدم  يالهبات والمساعدات الت. و

  



 ):١٠(المادة 

الملكية  باإلرادةيقترن ذلك  أنيعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على 
  .السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء 

 

 ):١١(المادة 

ويرتبط  أجهزتهاوالمالية والفنية والتنسيق بين  اإلداريةالمؤسسة  أعمالعلى تنفيذ  اإلشرافيتولى المدير العام 
  .المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها  أماممباشرة بالرئيس ويكون مسؤوال 

 

 ):١٢(المادة 

ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين  إلى باإلضافةيتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس 
  . أتعابهوتحديد بدل  األعمالللقيام بهذه 

 

 ):١٣(المادة 

 األميرية األموالالخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل  كأموال المؤسسة وحقوقها أموالتعتبر 

 األميرية األموالولجنة تحصيل  اإلداريالمعمول به وتحقيقا لهذا الغرض يتولى المدير العام صالحيات الحاكم 

  .المنصوص عليها في ذلك القانون 

 

 ):١٤(المادة 

المالية  باألمورالخاصة  األنظمةهذا القانون بما في ذلك  أحكامالالزمة لتنفيذ  األنظمة إصدارلمجلس الوزراء . أ 
 .التلفزيون  أجهزةواللوازم واالستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني  واألشغال واإلدارية

المعمول بها في مؤسسة  باألنظمةالمنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يستمر العمل  األنظمةتصدر  أن إلى. ب
 .هذا القانون  أحكاموالتلفزيون بما ال يتعارض مع  اإلذاعة

  

 ):١٥(المادة 

يتعارض مع  آخركما يلغى أي نص في أي تشريع  ١٩٨٥لسنة  ٤٣رقم ) والتلفزيون  اإلذاعةمؤسسة ( يلغى قانون 
 .هذا القانون  أحكام

  

 ):١٦(المادة 

  .هذا القانون  أحكامرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 

  

٢٠٠٠/ ٨/ ٢٣ 
 


