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 علي بن نايف نائب جـاللة الملك المعـــظمنحن 
 ـورــــ( من الدستــ31بمقتضـــى المــادة )

 2/3/2004وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 
 -نأمر بوضع النظام األتي:

 
 وتعديالته 2004(  لسنة  63نظام رقم ) 

 نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها
 (32والفقرة )ج( من المادة )(  26المادة ) صادر بمقتضى 

 والمسموع  من قانون اإلعالم المرئي
 2002( لسنة  71رقم ) 

 

 راقبتهاـة ومــات المرئية والمسموعـيسمى هذا النظام )نظام إجازة المصنف ( :1)المادة 
 ية.ـ( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسم 2004لسنة 

 

 (: 2المادة ) 
يكــول للملمــات والعبــارات التاليــة دي مــا وردت فــي هــذا النظــام المعــاني  -أ         

 -:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 .رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه :    الوزير    
 هيئة اإلعالم المرئي والمسموع. :    الهيئة    
 مدير عام الهيئة. :م    المدير العا    
 المصنفات في الهيئة. مديرية:          لمديريةا    
 .المديرية:   مدير    المدير          
كل محل أو مكال أو شـرةة أو مسسسـة مـر    لمحل التجاري:ا (1) 

أو  لهــــا بجنتــــاا المصــــنفات أو تــــداولها أو  يعهــــا
أو توصـــــــــل  تأجيرهـــــــــا أو عرزـــــــــها أو توزيعهـــــــــا

للجمهـــور  ـــدمات ذات صـــفة إعالميـــة عبـــر أي 
 .سيلة من وسائل اإلتصالو 
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لمقاصـــد هـــذا النظـــامل تعتمـــد التعـــاريق الـــواردة فـــي القـــانول دي مـــا ورد   -ب 
 الن  عليها في أدكام هذا النظام.

 
 -( :3المادة )
يقدم طلب إجازة المصنف إلى الهيئة علـى اننمـوذا الـذي تعتمـده لهـذه   -أ    

ل المصـــنف وفقـــال الغايـــة مرفقـــال بـــه الو ـــائا التـــي ت بـــ  الحـــا فـــي تـــداو 
 ندكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملمية الفمرية      المعمول  ها.

يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته إلى المـدير العـام إلتخـاذ   –ب   
 . القرار المناسب بشأنه

 
 -(   :4المادة )

 -ما يلي :التقيد بأي مصنف يراعى عند إجازة  -أ 
 الملك وانسرة المالمة.عدم المساس بجاللة  -1
 انديال السماوية.عدم اإلساءة إلى أي من  -2
الطائفيــة مــادة م يــرة للفتنــة أو مروجــة للعنصــرية أو  هنيتضــم عــدم -3

 مخلة بأمن الدولة وسالمتها.أو 
مادة م يرة للغرائز أو مروجـة لبباديـة أو العنـف أو  عدم تضمينه -4

 واآلداب العامة.الجريمة أو اإلنحراف أو اإلساءة للنظام العام 
 

لــــه  وزــــج رقــــم اإلجــــازة إذا تمــــ  إجــــازة المصــــنف يلتــــزم المــــر     –ب 
 وتاريخها على ةل نسخة من نسخ المصنف.

 
 -يحظر ما يلي : -(   :5المادة )
ــــى تــــر ي  مــــن                              جــــاري أل يباشــــر أي محــــل ت -أ     ــــه دول الحصــــول عل عمل

 الهيئة.
أو بعــر  أو محــل تجــاري أو دار عــر    أو جهــة أل يقــوم أي شــخ –ب 

ح بعــر  أي مصــنف مــا لــم يكــن مر صــا لــه بعــر  المصــنفات الســما
 جازا من الهيئة. يقوم بعرزه موأل يكول المصنف الذي 
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بعرزــها أو الســماح  أي جهــة تنــتم المصــنفات دا ــل المملمــة  أل تقــوم  –ا 
 بعرزها دول الحصول على إجازة للمصنف من الهيئة.

 
 

  -:   (6المادة )
مدير أو تداولها تعيين لمصنفات يقوم بجنتاا اةل محل تجاري على 

  -لبشراف عليه شريطة أل يكول :مسسول 
 أردنيا. -أ 

 .إقامة دائمة مقيمال في المملمة -ب
 بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.عليه غير محكوم  -ا
 

  رد إلى المملمة أو ينتم فيها الهيئة الرقابة على ةل مصنف يتتولى :   (7المادة )
المسسسات الرسمية ويحا لها في سبيل   هدف تداوله فيها بجست ناء

 -ذلـك القيام بما يلي :
 ني مـــن أســـس وشـــرو  مخـــالف الأي جـــزء مـــن المصـــنف دـــذف  -أ 

 .( من هذا النظام قبل إجازته4المشار إليها في المادة )الرقابة 
الرقابــة أســس وشــرو   ني مــنمنــج عــر  أي مصــنف مخــالف  -ب

 ( من هذا النظام أو إيقافه.4المنصوص عليها في المادة )
نســــس محليــــال إذا ةــــال مخالفــــا  تــــم إنتاجــــهمصــــادرة أي مصــــنف  -ا

المـــدير العـــام لهـــذه  يسلفهـــابجشـــراف لجنـــة وإتالفـــه الرقابـــةل وشـــرو  
 الغاية.

 
ـــادة ) مـــواد مـــن العلـــى أي مصـــنف  تـــم تســـجيلهايحظـــر عـــر  أي مـــادة  :   (8الم

المرســـــلة عبـــــر الفضـــــاء فـــــي دور العـــــر  أو انمـــــاكن العامــــــةل أو 
 المحالت الخاصة بعر  المصنفات ما لم تمن مجازة من الهيئة.
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 -(   :9المادة )

إذا لــم تــتم إجــازة المصــنف المســتورد أو تــم منــج عرزــه أو إيقــاف  –أ   
ويتم تبليغ صادب تصديره عرزه يصدر المدير العام قرارال بجعادة 

 المصنف  ذلك.
تخلـــف صـــادب المصـــنف عـــن تنفيـــذ اإلجـــراءات المحـــددة فـــي إذا  -ب

الفقرة )أ( من هـذه المـادة مـدة تتجـاوز  مسـة عشـر يومـال مـن تـاريخ 
تبليغــه  ـــذلك فتـــتم مصــادرة المصـــنف وإتالفـــه بجشــراف لجنـــة يسلفهـــا 

 المدير العام لهذه الغاية.
 

ام وبنـــاء علـــى أســـباب مبـــررةل إلغـــاء للهيئـــةل بقـــرار مـــن المـــدير  عـــ(   :  10المـــادة )
ــــى  ــــال أو مســــتوردالل وعل إجــــازة أي مصــــنف ســــواء ةــــال منتجــــال محلي
صــادب المصــنف إيقــاف عرزــه فــور تبليغــه  ــذلك وإعــادة تصــديره 
 ـــالل عشـــرة أيـــام مـــن تـــاريخ تبليغـــه بجلغـــاء قـــرار اإلجـــازة إذا ةـــال 

للهيئـة  مستوردال وذلك وفقال للتشريعات النافذة ذات العالقة ةما يحـا
مصــادرة المصــنف وإتالفــه  واســطة لجنــة يسلفهــا المــدير العــام لهــذه 

 .الغاية أو مسح المادة المسجلة عليه
 

إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن مراجعــة الهيئــة  ــالل  ال ــة أشــهر مــن  :   (11المــادة )
تـــاريخ تســـلمها للمصـــنف فيـــتم إتالفـــه بجشـــراف لجنـــة يسلفهـــا المـــدير 

 مدير.العام  ناء على تنسيب ال
 

 -( : 12المادة ) 
لعــر  أي دار لتــر ي  المبينــة أدنــاه عــن رســوم التســتوفي الهيئــة  –أ 

   -:نتاا الفني ة لبشرةأو أي السينمائي 
 

علــــــى أل   يزيــــــد  رأس المــــــال المســــــجل مقــــــدارمــــــن  %(2) -1(2)   
 .( ألفي دينار2000المبلغ المستوفى على )

                                                           
الصادر يف عدد اجلريدة الرمسية                      2005( لسنة 38كما هي معدلة مبوجب النظام املعدل لنظام إجازة املصنفات املرئية واملسموعة ومراقبتها رقم )   (2)

 .16/5/2005( اتريخ 4707رقم )
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عــــــــن تجديــــــــد  ســــــــجلرأس المــــــــال الممقــــــــدار مــــــــن %( 1/2) -2(3)

(                   500ل علــــــى أل   يزيــــــد المبلــــــغ المســــــتوفى علــــــى )الر صـــــة
 . مسمائة دينار

 
أي محــل لبيــج تــر ي  المبينــة أدنــاه عــن رســوم التســتوفي الهيئــة  -ب 

 -: أو توزيعها أو تأجيرهاالمصنفات 
 

 هرأســــمال  مســــة و ال ــــول دينــــارال عــــن المحــــل الــــذي   يتجــــاوز -1
 ن دينارال رسوم سنوية لتجديد الر صة.يوعشر  ( دينار.1000)

( 2000) عن المحل الذي   يتجـاوز رأسـماله  دينارال   مسول  -2
 دينارال رسوم سنوية لتجديد الر صة.  مسة وعشريندينار. و 

                  عـــــــــــن المحـــــــــــل الـــــــــــذي   يتجـــــــــــاوز رأســـــــــــماله    دينـــــــــــارال  ســـــــــــتين -3
 دينارال رسوم سنوية لتجديد الر صة. ن ال ي( دينار. و 5000)

 
%( مــــن مقــــدار رأس المــــال المســــجل عــــن المحــــل التجــــاري 2) – 4(4)

(  مسـة ال ف دينـار علـى أل   5000الذي يتجـاوز رأسـماله )
%( مــن 1( ألفــي دينـارل و)2000يزيـد المبلـغ المســتوفى علـى )

مقـدار رأس المـال المسـجل رسـوم تجديـد الر صـة السـنوية علــى 
 ( ألف دينار.1000يزيد المبلغ المستوفى على ) أل  

 
 
 

                                                           
(3)  (4)   

الصادر يف عدد اجلريدة الرمسية                   رقم    2005( لسنة 38عدلة مبوجب النظام املعدل لنظام إجازة املصنفات املرئية واملسموعة ومراقبتها رقم )كما هي م
 .16/5/2005( اتريخ 4707)
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تســــتوفي الهيئــــة الرســــوم المبينــــة أدنــــاه عــــن تــــر ي  أي شــــرةة  -ا(5)
توصـــل للجمهـــور  ـــدمات ذات صـــفة إعالميـــة عبـــر أي وســـيلة 

 -من وسائل اإلتصال:
 

                  مـــــــــــال المســـــــــــجل علـــــــــــىال%( مـــــــــــن مقـــــــــــدار رأس 3) -1     
(  ال ــــــة 3000فى علــــــى )الرســــــم المســــــتو أل   يزيــــــد 
 ال ف دينار.

 

%( رســوم ســنوية مــن صــافي أربــاح العوائــد المتأتيــة 1) -2   
للشــــرةة المر صــــة علــــى أل يــــتم تزويــــد الهيئــــة  ــــالل 
ســـــتين يومـــــال مـــــن إنتهـــــاء الســـــنة الماليـــــة  نســـــخة عـــــن 
البيانــات الماليــة الختاميــة الخاصــة بالشــرةة مدققــة مــن 

 محاسب قانوني.
 

 -:(  13المادة ) (6)
ديازتـــه  يعـــه أو يكـــول القصـــد مـــن تســـتوفي الهيئـــة عـــن ةـــل مصـــنف 
علـــى النحـــو  رســـوم إجـــازة مصـــنفاتتداولـــه أوعرزـــه علـــى الجمهـــور 

 -التالي :
 :الشريط السينمائي -أ              

 .ال دينار  (150) -
 

 ) بمختلف أنواعها (. أشرطة البيتكام واليوماتيك -ب 
 ( أربعة دنانير.5-1من عدد ) -      
 (  مسة دنانير.10-6من عدد ) - 
 ( ستة دنانير.20-11من عدد ) - 
 ( سبعة دنانير.30-21من عدد ) - 
   فما فوق( عشرة دنانير. – 31من عدد ) - 

 

                                                           
(5)  (6) 

الصادر يف عدد اجلريدة الرمسية                   رقم    2005( لسنة 38اقبتها رقم )كما هي معدلة مبوجب النظام املعدل لنظام إجازة املصنفات املرئية واملسموعة ومر 
 .16/5/2005( اتريخ 4707)
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ــــــــع أنواعهــــــــا -ج  ــــــــديو بجمي والقــــــــر  المــــــــدم                   أشــــــــرطة الفي
 -:VCD)المرئي )

 ة دنانير. ال ( 20-1من عدد ) -      
 (  مسة دنانير.50-21من عدد ) - 
 فما فوق( عشرة دنانير. -51من عدد ) - 

  
            القر  المدم  للحاسوب و  ،(DVDالرقمي الـ ) القر   -د 

 -:لاللعاب اإللكترونية والحاسوبية والقر  المدم  
 دنانير.  ال ة( 5-1من عدد ) -      

 (  مسة دنانير.20-6من عدد ) - 
 نانير.( عشرة د50-21من عدد ) - 
 (  مسة عشر دينارال.100-51من عدد ) - 
 ( عشرول دينارال.200–101من عدد )  -     
   فما فوق(  ال ول دينارال. – 201من عدد ) - 
  

 -والكاسيت: (CD)  الـالسمعي  القر  المدم  -ه 
 .دينارال( 100-1من عدد ) -      
 (  ال ة دنانير.200-101من عدد ) - 
 فما فوق( أربعة دنانير. -201من عدد ) - 

 
  -:   (14المادة )

 -  يستوفى رسم إجازة مصنفات عما يلي :    
 .التعريفية والتشغيلية والتطبيقية البرمجيات - أ

لمـدارس لالمصنف التعليمي الذي يخـت  بمـادة تعليميـة منهجيـة  - ب
 ومسسسات التعليم والتدريب واإلرشاد دا ل المملمة.

المسسســـــات الدوليـــــة ومكاتـــــب انمـــــم المصـــــنفات التـــــي تـــــرد إلـــــى   -ا
ــــــدول المانحــــــة  ــــــي المملمــــــة والمصــــــنفات الخاصــــــة بال المتحــــــدة ف

 ةة في مشاريج أو مستمرات أو أعمال إستشارية.ار المش
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    المصــــــنفات التــــــي تــــــرد مــــــن الشــــــرةات الصــــــانعة انجنبيــــــة إلــــــى   -د  
 الشرةات المحلية لغايات التدريب واإلرشاد دا ل المملمة.

تـــــرد إلـــــى أي مسسســـــة ذات طـــــابج تطـــــوعي أو ات التـــــي المصـــــنف  - ه 
ــــى   يــــري أو  قــــافي أو د لوماســــي يوافــــا عليهــــا الــــوزير  نــــاء عل

 تنسيب المدير العام.
 

يجوزل بقرار من المـدير العـام  نـاء علـى تنسـيب المـديرل أل يعتبـر   :   (15المادة )
المصــــــنف لغيــــــر أغــــــرا  اإلســــــتعمال الشخصــــــي ال ــــــذال بعــــــين أل 

 -يلي :اإلعتبار ما 
 نوعية المصنفات الواردة.  -أ 

 .إستيراد المصنفاتتمرار  -ب 
 .المصنفات المستوردة ةمية –ا 
 إد ال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.تمرار  -د 

 
 -( : 16المادة ) 
أي محـل تجـاري أيال من موظفي الهيئة  تفتـي   يفو للمدير العام أل  -أ  

 ـر يـتم فيـه تـداول المصـنفات أو دار عر  للمصنفات أو أي مكـال ال
 .وله في سبيل ذلك اإلستعانة بانجهزة المختصة

وإجـازة أي  ر  إ راز ر صة التـداول تجاري أو دار للعمحل ةل على -ب 
 . للموظف المخت  عند الطلبمصنف أو صورة عنها 

عــن ةــل محــل يقــوم لمــدير إلــى اتقريــرال يقــدم ال  الموظــف المفــو علــى  -ا 
 . تفتيشه

ـــــى المـــــدير العـــــام مشـــــفوعال  توصـــــياته إلتخـــــاذ   -د   ـــــر إل يرفـــــج المـــــدير التقري
 اإلجراءات الالزمة.
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يصــدر الــوزير التعليمــات الالزمــة لتنفيــذ أدكــام هــذا النظــام بمــا فــي  :   (17لمــادة )ا

ذلــــك المتعلقــــة منهــــا  تشــــكيل اللجــــال الخاصــــة بججــــازة المصــــنفات 
 م محليال.وبالبدل الذي يستوفى عن إجازة المصنف المنت

 
(  19رقـــم ) رقابــة المصــنفات المرئيـــة والمســموعة ( نظـــام  )يلغــي  :  ( 18المــادة )

 . 1998لسنة 
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