نحن علي بن نايف نائب جـاللة الملك المعـــظم
بمقتضـــى المــادة ( )31من الدستـــــــور

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

نظام رقم (  ) 63لسنة  2004وتعديالته
نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها
صادر بمقتضى المادة (  ) 26والفقرة (ج) من المادة ()32
من قانون اإلعالم المرئي والمسموع
رقم (  ) 71لسنة 2002
المادة ( : )1يسمى هذا النظام (نظام إجازة المصنفـات المرئية والمسموعـة وم ـراقبتها
لسنة  ) 2004ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمـية.
المادة ( :) 2

أ  -يكــول للملمــات والعبــارات التاليــة دي مــا وردت فــي هــذا النظــام المعــاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:

()1

الوزير

 :رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه.

الهيئة

 :هيئة اإلعالم المرئي والمسموع.

المدير العام

 :مدير عام الهيئة.

المديرية

 :مديرية المصنفات في الهيئة.

المدير

 :مدير المديرية.

المحل التجاري:

كل محل أو مكال أو شـرةة أو مسسسـة مـر
لهـ ــا بجنتـ ــاا المصـ ــنفات أو تـ ــداولها أو يعهـ ــا أو
تأجيرهـ ـ ـ ــا أو عرزـ ـ ـ ــها أو توزيعهـ ـ ـ ــا أو توصـ ـ ـ ــل
للجمه ــور ــدمات ذات ص ــفة إعالمي ــة عب ــر أي
وسيلة من وسائل اإلتصال.

()1
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ب -لمقاص ــد ه ــذا النظ ــامل تعتم ــد التع ــاريق الـ ـواردة ف ــي الق ــانول دي م ــا ورد
الن

عليها في أدكام هذا النظام.

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

الح ــا ف ــي ت ــداول المص ــنف وفقـ ـال

الغايــة مرفقـ ـال ب ــه الو ــائا الت ــي ت بـ ـ
ندكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملمية الفمرية

المعمول ها.

ب – يتم دراسة الطلب من المدير ويقدم توصياته إلى المـدير العـام إلتخـاذ
القرار المناسب بشأنه.
المادة (-: )4
أ -يراعى عند إجازة أي مصنف التقيد بما يلي -:
 -1عدم المساس بجاللة الملك وانسرة المالمة.
 -2عدم اإلساءة إلى أي من انديال السماوية.
 -3عــدم تضــمينه مــادة م يـرة للفتنــة أو مروجــة للعنصـرية أو الطائفيــة
أو مخلة بأمن الدولة وسالمتها.
 -4عدم تضمينه مادة م يرة للغرائز أو مروجـة لبباديـة أو العنـف أو
الجريمة أو اإلنحراف أو اإلساءة للنظام العام واآلداب العامة.
ب – إذا تم ـ ـ

إجـ ــازة المصـ ــنف يلتـ ــزم المـ ــر

لـ ــه وزـ ــج رقـ ــم اإلجـ ــازة

وتاريخها على ةل نسخة من نسخ المصنف.
المادة ( -: )5يحظر ما يلي -:

أ -أل يباشـ ــر أي محـ ــل تجـ ــاري عملـ ــه دول الحصـ ــول علـ ــى تـ ــر ي
الهيئة.

ب– أل يقــوم أي شــخ
الســماح بعــر

أو جهــة أو محــل تجــاري أو دار عــر

أي مصــنف مــا لــم يكــن مر صــا لــه بعــر

وأل يكول المصنف الذي يقوم بعرزه مجا از من الهيئة.
2

بعــر

مـ ــن
أو

المصــنفات

ا – أل تقــوم أي جهــة تنــتم المصــنفات دا ــل المملمــة بعرزــها أو الســماح
بعرزها دول الحصول على إجازة للمصنف من الهيئة.

المادة (- : )6

على ةل محل تجاري يقوم بجنتاا المصنفات أو تداولها تعيين مدير

مسسول لبشراف عليه شريطة أل يكول -:
أ -أردنيا.
ب -مقيمال في المملمة إقامة دائمة.

ا -غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة ( : )7تتولى الهيئة الرقابة على ةل مصنف يرد إلى المملمة أو ينتم فيها
هدف تداوله فيها بجست ناء المسسسات الرسمية ويحا لها في سبيل
ذلـك القيام بما يلي -:
أ -د ــذف أي ج ــزء م ــن المص ــنف المخ ــالف ني م ــن أس ــس وش ــرو
الرقابة المشار إليها في المادة ( )4من هذا النظام قبل إجازته.
ب -منــج عــر

أي مصــنف مخــالف ني مــن أســس وشــرو الرقابــة

المنصوص عليها في المادة ( )4من هذا النظام أو إيقافه.
ا -مص ــادرة أي مص ــنف ت ــم إنتاج ــه محلي ــال إذا ة ــال مخالف ــا نس ــس
وش ــرو الرقاب ــةل وإتالف ــه بجشـ ـراف لجن ــة يسلفه ــا الم ــدير الع ــام له ــذه
الغاية.
المـــادة ( : )8يحظ ــر ع ــر

أي م ــادة ت ــم تس ــجيلها عل ــى أي مص ــنف م ــن المـ ـواد

المرس ـ ــلة عب ـ ــر الفض ـ ــاء ف ـ ــي دور الع ـ ــر
المحالت الخاصة بعر

أو انم ـ ــاكن العام ـ ــةل أو

المصنفات ما لم تمن مجازة من الهيئة.
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المادة (-: )9

أ – إذا لــم تــتم إجــازة المصــنف المســتورد أو تــم منــج عرزــه أو إيقــاف
عرزه يصدر المدير العام ق ار الر بجعادة تصديره ويتم تبليغ صادب
المصنف ذلك.

ب -إذا تخلــف صــادب المصــنف عــن تنفيــذ اإلج ـراءات المحــددة فــي
الفقرة (أ) من هـذه المـادة مـدة تتجـاوز مسـة عشـر يومـال مـن تـاريخ

تبليغــه ــذلك فتــتم مصــادرة المصــنف وإتالفــه بجش ـراف لجنــة يسلفهــا
المدير العام لهذه الغاية.
المــادة ( : )10للهيئــةل بق ـرار مــن المــدير ع ـام وبنــاء علــى أســباب مبــررةل إلغــاء

إجـ ــازة أي مصـ ــنف س ـ ـواء ةـ ــال منتج ـ ـال محلي ـ ـال أو مسـ ــتوردالل وعلـ ــى
صــادب المصــنف إيقــاف عرزــه فــور تبليغــه ــذلك وإعــادة تصــديره
ــالل عشـ ـرة أي ــام م ــن ت ــاريخ تبليغ ــه بجلغ ــاء قـ ـرار اإلج ــازة إذا ة ــال
مستوردال وذلك وفقال للتشريعات النافذة ذات العالقة ةما يحـا للهيئـة
مصــادرة المصــنف وإتالفــه واســطة لجنــة يسلفهــا المــدير العــام لهــذه
الغاية أو مسح المادة المسجلة عليه.
المــادة ( : )11إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن مراجعــة الهيئــة ــالل ال ــة أشــهر مــن
تــاريخ تس ــلمها للمص ــنف في ــتم إتالفــه بجشـ ـراف لجن ــة يسلفه ــا الم ــدير
العام ناء على تنسيب المدير.
المادة ( -: ) 12
أ – تســتوفي الهيئــة الرســوم المبينــة أدنــاه عــن تــر ي

أي دار للعــر

السينمائي أو أي شرةة لبنتاا الفني -:
( )%2( -1)2م ـ ــن مق ـ ــدار رأس الم ـ ــال المس ـ ــجل عل ـ ــى أل
المبلغ المستوفى على ( )2000ألفي دينار.
()2
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يزي ـ ــد

( )%2/1( -2)3م ـ ـ ــن مق ـ ـ ــدار رأس الم ـ ـ ــال المس ـ ـ ــجل ع ـ ـ ــن تجدي ـ ـ ــد
الر ص ـ ــةل عل ـ ــى أل

يزي ـ ــد المبل ـ ــغ المس ـ ــتوفى عل ـ ــى ()500

مسمائة دينار.
ب  -تســتوفي الهيئــة الرســوم المبينــة أدنــاه عــن تــر ي

أي محــل لبيــج

المصنفات أو توزيعها أو تأجيرها -:
 -1مس ــة و ال ــول دين ــا الر ع ــن المح ــل ال ــذي

يتج ــاوز أرس ــماله

( )1000دينار .وعشرين دينا الر رسوم سنوية لتجديد الر صة.
 -2مسول دينا الر عن المحل الذي يتجـاوز أرسـماله ()2000
دينار .و مسة وعشرين دينا الر رسوم سنوية لتجديد الر صة.

 -3سـ ـ ـ ـ ــتين دينـ ـ ـ ـ ــا الر عـ ـ ـ ـ ــن المحـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي

يتجـ ـ ـ ـ ــاوز أرسـ ـ ـ ـ ــماله

( )5000دينار .و ال ين دينا الر رسوم سنوية لتجديد الر صة.

( )%2( – 4)4م ــن مق ــدار رأس الم ــال المس ــجل ع ــن المح ــل التج ــاري
الذي يتجـاوز أرسـماله ( )5000مسـة ال ف دينـار علـى أل
يزيـد المبلـغ المســتوفى علـى ( )2000ألفــي دينـارل و( )%1مــن
مقـدار رأس المـال المسـجل رسـوم تجديـد الر صـة السـنوية علــى
أل

يزيد المبلغ المستوفى على ( )1000ألف دينار.

()4( )3
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رقم

()5ا -تس ــتوفي الهيئ ــة الرس ــوم المبين ــة أدن ــاه ع ــن ت ــر ي

أي ش ــرةة

توصــل للجمهــور ــدمات ذات صــفة إعالميــة عبــر أي وســيلة
من وسائل اإلتصال-:
 )%3( -1مـ ـ ـ ـ ــن مق ـ ـ ـ ـ ــدار رأس المـ ـ ـ ـ ــال المس ـ ـ ـ ـ ــجل عل ـ ـ ـ ـ ــى
أل

يزي ـ ــد الرس ـ ــم المس ـ ــتوفى عل ـ ــى ( )3000ال ـ ــة

ال ف دينار.
 )%1( -2رســوم ســنوية مــن صــافي أربــاح العوائــد المتأتيــة
للش ــرةة المر ص ــة عل ــى أل ي ــتم تزوي ــد الهيئ ــة ــالل
سـ ــتين يوم ـ ـال مـ ــن إنتهـ ــاء السـ ــنة الماليـ ــة نسـ ــخة عـ ــن
البيانــات الماليــة الختاميــة الخاصــة بالشــرةة مدققــة مــن

محاسب قانوني.
()6المادة ( -: ) 13

تســتوفي الهيئــة عــن ةــل مصــنف يكــول القصــد مــن ديازتــه يعــه أو
تداولــه أوعرزــه علــى الجمهــور رســوم إجــازة مصــنفات علــى النحــو
التالي -:

أ -الشريط السينمائي:
دينار.
 ()150ال
ب -أشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف أنواعها ).
 من عدد ( )5-1أربعة دنانير. من عدد ( )10-6مسة دنانير. من عدد ( )20-11ستة دنانير. -من عدد ( )30-21سبعة دنانير.

 -من عدد ( – 31فما فوق) عشرة دنانير.

()6( )5
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ج -أشــــــــرطة الفيــــــــديو بجميــــــــع أنواعهــــــــا والقــــــــر

المــــــــدم

المرئي (-:(VCD

 من عدد ( )20-1ال ة دنانير. -من عدد ( )50-21مسة دنانير.

 من عدد ( -51فما فوق) عشرة دنانير.د -القر

والقر

الرقمي الـ (  ،)DVDوالقر

المدم للحاسوب

المدم لاللعاب اإللكترونية والحاسوبية-:

 من عدد ( )5-1ال ة دنانير. من عدد ( )20-6مسة دنانير. من عدد ( )50-21عشرة دنانير. من عدد ( )100-51مسة عشر دينا الر. -من عدد (  )200–101عشرول دينا الر.

 -من عدد ( – 201فما فوق) ال ول دينا الر.

ﻫ -القر

المدم السمعي الـ (  )CDوالكاسيت-:

 -من عدد ( )100-1دينارال.

 -من عدد ( )200-101ال ة دنانير.

 من عدد ( -201فما فوق) أربعة دنانير.المادة (- : )14
يستوفى رسم إجازة مصنفات عما يلي -:
أ -البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.
ب -المصنف التعليمي الذي يخـت

بمـادة تعليميـة منهجيـة للمـدارس

ومسسسات التعليم والتدريب واإلرشاد دا ل المملمة.
ا -المصـ ــنفات التـ ــي تـ ــرد إلـ ــى المسسسـ ــات الدوليـ ــة ومكاتـ ــب انمـ ــم
المتحـ ـ ــدة فـ ـ ــي المملمـ ـ ــة والمصـ ـ ــنفات الخاصـ ـ ــة بالـ ـ ــدول المانحـ ـ ــة
المشارةة في مشاريج أو مستمرات أو أعمال إستشارية.
7

د -المص ـ ــنفات الت ـ ــي ت ـ ــرد مـ ـ ــن الش ـ ــرةات الص ـ ــانعة انجنبي ـ ــة إلـ ـ ــى
الشرةات المحلية لغايات التدريب واإلرشاد دا ل المملمة.
ه  -المصـ ــنفات التـ ــي تـ ــرد إلـ ــى أي مسسسـ ــة ذات طـ ــابج تطـ ــوعي أو

يـ ــري أو قـ ــافي أو د لوماسـ ــي يوافـ ــا عليهـ ــا الـ ــوزير نـ ــاء علـ ــى

تنسيب المدير العام.
المادة ( : )15يجوزل بقرار من المـدير العـام نـاء علـى تنسـيب المـديرل أل يعتبـر
أل المص ـ ــنف لغي ـ ــر أغـ ـ ـ ار
اإلعتبار ما يلي -:

اإلس ـ ــتعمال الشخص ـ ــي ال ـ ــذال بع ـ ــين

أ -نوعية المصنفات الواردة.
ب  -تمرار إستيراد المصنفات.
ا – ةمية المصنفات المستوردة.
د  -تمرار إد ال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.
المادة ( -: ) 16

أ  -للمدير العام أل يفو
أو دار عر

أيال من موظفي الهيئة تفتـي

أي محـل تجـاري

للمصنفات أو أي مكـال ال ـر يـتم فيـه تـداول المصـنفات

وله في سبيل ذلك اإلستعانة بانجهزة المختصة.

ب -على ةل محل تجاري أو دار للعر

إ راز ر صة التـداول وإجـازة أي

مصنف أو صورة عنها للموظف المخت
ا -علــى الموظــف المفــو
تفتيشه.

عند الطلب .

ال يقــدم تقري ـ الر إلــى المــدير عــن ةــل محــل يقــوم

د -يرف ـ ــج الم ـ ــدير التقري ـ ــر إل ـ ــى الم ـ ــدير الع ـ ــام مش ـ ــفوعال توص ـ ــياته إلتخ ـ ــاذ
اإلجراءات الالزمة.
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المــادة ( : )17يصــدر الــوزير التعليمــات الالزمــة لتنفيــذ أدكــام هــذا النظــام بمــا فــي
ذلـ ــك المتعلقـ ــة منهـ ــا تشـ ــكيل اللجـ ــال الخاصـ ــة بججـ ــازة المصـ ــنفات
وبالبدل الذي يستوفى عن إجازة المصنف المنتم محليال.
المــادة ( : ) 18يلغــي ( نظــام رقابــة المصــنفات المرئيــة والمســموعة ) رقــم ( ) 19
لسنة . 1998

2004/3/2

علي بن نايف
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