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 الرؤية الملكية لإلعالم

 
استمدت الرؤية الملكية لإلعالم من وثيقة "اإلعالم األردني.. رؤية ملكية" الصادرة عام     

تطوير وتحديث اإلعالم األردني،  ، والتي تعد من الوثائق األساسية التي يعتمد عليها في2003
    هم عناصرها:وأ

بناء نظام إعالمي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية واالقتصادية  -
عي التي ، يتماشى وسياسة االنفتاح االقتصادي واالجتماالتي نريد  االجتماعية والثقافيةو

  ، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم.ينتهجها األردن
وتخدم أهداف الدولة  ،روح العصرر األردني تأخذ بعين االعتباعالم تطوير رؤية جديدة لإل -

وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته  ،األردنية
 وتتيح لوسائل اإلعالم األردنية القدرة على التنافس مع وسائل اإلعالم األخرى.

  

  ركائز التوجه:

    

  الحديثة المبني على: أوالً: بناء إعالم الدولة      

ات النظر وذلك من خالل عرض وجه ،الرأي والرأي األخر واحترامتشجيع التعددية  -
  .ستقاللية والحرية المسؤولةالمختلفة في مناخ من اال

  .التعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته -
 .والحرية المسؤولةوالتميز واإلبداع  ممارسة أداء إعالمي يقوم على المهنية -

  

 مؤسسات اإلعالم وإدارتها وذلك من خالل : استقالليةثانياً : دعم      

  .ستقاللية إدارات المؤسسات اإلعالميةا -
  .ستقاللية القرارات اإلعالمية المؤسسيةا -
  .فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في ملكية وسائل اإلعالم -
في مناخ من الحرية المسؤولة  الرقابي في المجتمعتمكين هذه المؤسسات من لعب دورها  -

 .ستقاللية والمهنية المتطورةواال

  

 والعمل بمهنية عالية وذلك من خالل : ،رتقاء بالبعد المهني للعمل اإلعالميثالثاً : اال     

  .تطوير مواثيق الشرف اإلعالمي -
  .توجيه تطور العمل المهني من خالل التدريب والتأهيل والتخصص -
  .ستثمارية الخاصة بالصحافة واإلعالمالقوانين اإلعالمية والصحفية واالجعة مرا -
  .األخذ بالمتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العصر -
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  ةــالمقدم

  

 ،خلق بيئة استثمارية جاذبةوتنميته، و تنظيم قطاع اإلعالم األردني إلى اإلعالم هيئةتهدف     
في المجتمع من خالل تدريب اإلعالميين، وتسعى لمواكبة كما تعمل على نشر الوعي اإلعالمي 
  التطور التقني والفني لقطاع اإلعالم.

  أبرزها: العديد من المهامتولى هيئة اإلعالم وت

o ه والعمل على خلق تنمية قطاع اإلعالم المطبوع والمرئي والمسموع في المملكة وتنظيم
 فيه. بيئة استثمارية

o االلكترونية طبوعات، والمالمطبوعات الصحفية والمتخصصة استقبال طلبات ترخيص ،
، وقياس الرأي بحوثالدراسات وال دور إلىومحطات اإلذاعة والتلفزيون، باإلضافة 

  العام، ودور النشر والتوزيع والترجمة والدعاية واإلعالن والمطابع .

o .وضع معايير أسس منح الرخص  

o نون.متابعة التزام الجهات المرخص لها بالقا  

o  إجازة المصنفات ومنح الرخص الالزمة إلنتاجها ولمحالت تداولها وأماكن عرضها
  وفق أحكام القانون.

o .اعتماد مكاتب مراسلي محطات اإلذاعة والتلفزيون  

o األجهزة والوسائل التقنية المستخدمة ألعمال البث اإلذاعي والتلفزيوني  ترخيص
  بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت .

o ة من قبل الحكومة.نفيذ السياسة اإلعالمية العامة والمقرّ ت  

o .إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم  

o وتدريبهم وإجراء  مهنة اإلعالم وتأهيل اإلعالميين تنظيم أنشطة إعالمية لرفع سوية
  .الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات

o  ذوي االختصاص للنظر في الشكاوي المقدمة من الجمهورتشكيل لجنة من  
لغايات    ،أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى اإلعالمي أو المواد المبثوثة أو المسجلة

  .العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر
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  كلمة المدير العام

  

 والذي يلقي الضوء ،لهيئة اإلعالميسرني أن أقدم لكم اإلصدار الثاني من التقرير السنوي      

جاللة الملك  يةئة الى ترجمة رؤيحيث سعت اله ،2021نجازات لعام اإلهم أبرز وأعلى 

تأخذ بعين االعتبار روح العصر وتخدم أهداف  ،طوير رؤية جديدة لإلعالم األردنيت لىإالهادفة 

 ،وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته ،الدولة األردنية

  .وتتيح لوسائل اإلعالم األردنية القدرة على التنافس مع وسائل اإلعالم األخرى

ً والتزام    تحقيق عدد من اإلنجازات من خالل البرامج  على صناحر ورسالتهابرؤية الهيئة  ا

وير العمليات في الهيئة وأتمتتها، وتطوير االنظمة التكنولوجية والمشاريع التي تهدف الى تط

بحيث تضمن توفير البيئة التشريعية والقانونية الالزمة، كما تم العمل على إعداد االستراتيجيات 

التي تخدم وتنظم عمل الهيئة، بحيث تتمكن من تحقيق األهداف الوطنية واالستراتيجية ذات 

راجعة قوانينها وأنظمتها الناظمة لعملها، باإلضافة إلى تنظيم عدد من قامت الهيئة بمو العالقة،

الدورات في مبنى الهيئة بعنوان "دورة اإلعالم الشاملة"، وتم تفعيل دور التفتيش على 

المؤسسات المرخصة لدى الهيئة وذلك لرصد المخالفات وتصويب األوضاع، كما تم العمل على 

واألخبار األكثر تداوالً في المواقع اإللكترونية، وذلك للعمل رصد المحتوى اإلعالمي األردني 

تشكيل لجنة من ذوي  كما جرىعلى إعداد تقارير تحليلية لالستفادة منها في مجاالت متنوعة، 

و أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى ، أاالختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور

أو مرخص له على  ،و تداول الجمهورلة لغايات العرض أمبثوثة أو المسجاإلعالمي أو المواد ال

  مرخص له آخر.

 الءوالزمميالت لجميع الز يوتقدير يأن أتقدم بعميق شكر الالمقام إ ذايسعني في ه الو    

 في مختلف مواقعهم ومستوياتهم على مثابرتهم وتفانيهم في عملهم هيئة اإلعالمالعاملين في 

لما فيه ن يوفقنا أملين من العلي القدير ، آصدارإلاعداد هذا إولكل من ساهم في لالرتقاء بالهيئة، 

لة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني بن الحسين الفي ظل صاحب الجمصلحة الوطن والمواطن، 

  .حفظه هللا ورعاه

  امالمدير الع                                                                         

  طارق خليل ابو الراغب
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  نبذة عن الهيئة

     ً ضرورة مواكبة قطاع اإلعالم للتطور التقني التكنولوجي في بمن الحكومة األردنية  إدراكا

اإلعالم بأنواعه وباألخص الرقمي، ونتيجة للمراجعة الدائمة التي ال تتردد الدولة عن  مجال

ومهنيةً من حيث الشكل والمضمون، وتطبيقاً ألحكام المادة  ءً وأدا راً اإلعالم دو القيام بها لواقع

فقد أصدر مجلس ، 2014 لسنة )17هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم ( من قانون إعادة )5(

القاضي بإنشاء هيئة  )2784قراره رقم ( 8/1/2014جلسته المنعقدة بتاريخ  الوزراء في

ع، ات والنشر وهيئة اإلعالم المرئي والمسموالقانوني لدائرة المطبوع اإلعالم لتصبح الخلف

إلعالم المرئي اقانون و 1998) لسنة 8رقم ( المطبوعات والنشر نبحيث تكون معنية بإنفاذ قانو

  .والتعليمات الصادرة بمقتضاهما واألنظمة ،2015) لسنة 26رقم ( والمسموع

  القيم الجوهريةوالرسالة والرؤية 

  

  

الرؤية
.إعالم أردني معاصر يعبر عن ثوابت الدولة ومصالح مواطنيها•

الرسالة

 خلق على والعمل اإلعالم، قطاع وتنمية إعالمية، وطنية استراتيجية وتنفيذ رسم•
 خدمات بتقديم وااللتزام اإلعالمي األداء تطوير خالل من استثمارية، بيئة

.عالية وفعالية كفاءة ذات إعالمية

القيم الجوهرية

التشاركية•
العمل بروح الفريق•
الشفافية•
الريادة والتميز•
المساءلة•
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  النظام اإلداري والهيكل التنظيمي 

 وتعديالته، 2015) لسنة 111يؤطر عمل الهيئة إدارياً نظام التنظيم اإلداري لهيئة اإلعالم رقم (

  الهيكل التنظيمي التالي: تم اعتمادوبموجب هذا النظام 
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  2021موظفي هيئة اإلعالم للعام  صنيفت

  

  النوع االجتماعي: الفئات الوظيفية و وفق

الجدول التالي توزيع موظفي هيئة اإلعالم حسب الفئات الوظيفية والنوع االجتماعي  يبين    

  األولى، كما يبين الجدول التالي:) لموظفي الفئة  %52( ، إذ بلغت النسبة الكبرى2021للعام 

  المجموع  الجنس  الفئة
  ذكر  أنثى

  45  19  26  األولى
  14  7  7  الثانية 
  28  24  4  الثالثة

  87  50  37  اإلجمالي
  

  )1باستثناء موظفي الفئة العليا وعددهم (*

  

  وفق النوع االجتماعي والمؤهل العلمي:

، كما يتبين مي والجنسلل العهحسب المؤ هيئة اإلعالمأعداد موظفي التالي يوضح الجدول    

  في الجدول التالي:

  المجموع  الجنس  المؤهل العلمي
  ذكر  أنثى

  1  1  -  دكتوراه

  10  3  7  ماجستير

  34  15  19  بكالوريوس

  14  7  7  دبلوم

  28  24  4  ثانوية عامة فما دون

  87  50  37  اإلجمالي
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  ، 2021عام لل -على رأس عملهم ممن هم - موظفي هيئة اإلعالمنسب الشكل التالي ويبين 

  %):43( ناثإلغت نسبة المن إجمالي الموظفين في حين ب %)57(غت نسبة الذكور لإذ ب
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  للهيئة االستراتيجيةهداف األ

  

  

  

  

  

تنظيم قطاع اإلعالم 
األردني

تنمية قطاع اإلعالم 
والعمل على خلق بيئة 

استثمارية جاذبة

تعزيز القدرات المؤسسية 
ورفع كفاءتها

مواكبة التطور التقني 
والفني لقطاع اإلعالم

نشر الوعي اإلعالمي في 
المجتمع من خالل 

التدريب
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  الناظمة لعمل الهيئةوالتعليمات  واألنظمة القوانين

  

وصدر عنه عدد من األنظمة  ،وتعديالته 1998) لسنة 8قانون المطبوعات والنشر رقم ( .1

 والتعليمات هي:

o ) 2017) لسنة 65نظام ترخيص مؤسسات النشر واإلعالن رقم. 

o طابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع الم وبدل ترخيص نظام رسوم

والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية 

  .2017) لسنة 64والمطبوعات الدورية رقم ( واإلعالن

o 2017 ) لسنة63الم الخارجية رقم (نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل اإلع.  

، وصدر بموجب أحكام هذا القانون 2015) لسنة 26قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم ( .2

 عدد من األنظمة والتعليمات وهي:

o  نظام رخص البث وإعادة البث اإلذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم

 وتعديالته. 2003) لسنة 163(

o  2017) لسنة 58السنوية لرخص البث رقم (نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم.  

o ) وتعديالته. 2004) لسنة 63نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 

o ) 2017) لسنة 62نظام اعتماد مكاتب محطات اإلذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم. 

o ) 2016) لسنة 1تعليمات رخص البث وإعادة البث اإلذاعي والتلفزيوني رقم 

 وتعديالته.

o ) 2006) لسنة 1تعليمات البرامج واإلعالنات والدعاية التجارية رقم. 

o .تعليمات لجنة الشكاوى 

o ) وتعديالته. 2015) لسنة 111نظام التنظيم اإلداري لهيئة اإلعالم رقم  
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  الهيئة ظيمية فينمهام الوحدات الت

  :مديرية التراخيص

  

  

  

 األقمار بواسطة أنواعها بمختلف التلفزيونية البرامج بث ترخيص•
)فضائي( االصطناعية

 بواسطة أنواعها بمختلف التلفزيونية البرامج بث رخصة تجديد•
)فضائي( االصطناعية األقمار

إذاعي بث محطة ترخيص•
إذاعي بث محطة رخصة تجديد•
إذاعي بث إعادة محطة ترخيص•
إذاعي بث إعادة محطة ترخيص تجديد•
 أنواعها بمختلف التلفزيونية البرامج بث رخصة على التعديالت•

)فضائي( االصطناعية األقمار بواسطة
اإلذاعي البث رخصة على التعديالت•
اإلذاعي البث إعادة رخصة على التعديالت•

قسم البث 
اإلذاعي 

والتلفزيوني

مصنفات تداول ترخيص•
مصنفات تداول ترخيص تجديد•
الفني والتوزيع اإلنتاج شركات ترخيص•
الفني والتوزيع اإلنتاج شركات ترخيص تجديد•
إعالمية صفة ذات خدمات ترخيص•
إعالمية صفة ذات خدمات ترخيص تجديد•
سينمائي عرض دار ترخيص•
سينمائي عرض دار ترخيص تجديد•

قسم تراخيص 
اإلنتاج 
والتداول

يومية غير - يومية صحفية مطبوعة ترخيص•
  متخصصة مطبوعة ترخيص•
شاملة إلكترونية مطبوعة ترخيص•
 -وتوزيع نشر دار -نشر دار - توزيع دار( وإعالن نشر مؤسسة ترخيص•

 دار -وإعالن دعاية مكتب -وبحوث دراسات دار - العام للرأي قياس دار
)مطبعة -ترجمة

 تغيير/التحرير رئيس تغيير( الصحفية المطبوعة رخصة على التعديالت•
)التجاري االسم تغيير/المالك

 تغيير/المسؤول المدير تغيير( المتخصصة المطبوعة رخصة على التعديالت•
)التجاري االسم تغيير/المالك

 رئيس تغيير( شاملة إلكترونية مطبوعة رخصة على التعديالت•
)التجاري االسم تغيير/المالك تغيير/التحرير

 المدير تغيير( واإلعالن النشر مؤسسة رخصة على التعديالت•
)التجاري االسم تغيير /المالك تغيير/المسؤول

اإللكترونية والمطبوعات واإلعالن النشر مؤسسات تجديد•

قسم تراخيص 
المطبوعات 
والمؤسسات 
والمواقع 
اإللكترونية
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  :ابعةمديرية المت

  

  

  

  

)فيلم سينمائي(إجازة عرض مصنف •
إجازة مصنف وارد من خارج المملكة•
إجازة المصنف المرئي والمسموع داخل المملكة•

قسم متابعة 
المصنفات

 ومدى المرخصة والتلفزيوني اإلذاعي البث محطات مضامين متابعة•
 ذات األخرى والقوانين والمسموع المرئي اإلعالم بقانون التزامها
العالقة

 محطة أي عن تصدر القانون ألحكام مخالفة ألي رصد تقرير عمل•
تلفزيونية أو إذاعية

قسم متابعة المرئي 
والمسموع

المملكة إلى ومجالت صحف إدخال•
ً  وتوثيقها المملكة إلى كتب إدخال• إلكترونيا
المملكة خارج إلى كتب تصدير•
المحلية الكتب إيداع•

قسم متابعة 
المطبوعات

 بقانون التزامها ومدى المرخصة اإللكترونية المواقع مضامين متابعة•
.والنشر المطبوعات

 أي عن تصدر القانون ألحكام مخالفة ألي يومي رصد تقرير عمل•
.إلكتروني موقع

قسم متابعة المواقع 
اإللكترونية

 وتحديد النشر دور وإلى من والصادرة الواردة الكتب كشوفات تدقيق•
.الالزمة العينات

 علياء الملكة مطار من والصادرة الواردة المطبوعات ومتابعة مطابقة•
.الحدودية والمراكز الدولي

 واتخاذ وتدقيقها متابعتها، ليتم المطلوبة بالعينات الهيئة تزويد•
.والنشر المطبوعات قانون ألحكام وفقا بشأنها المناسبة القرارات

قسم متابعة المنافذ 
الحدودية
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  :اإلعالميينمديرية العالقات العامة واعتماد 

  

  

  

  

 اإلعالم ووسائل الدورية المطبوعات مكاتب اعتماد•
ومراسليها والتلفزيون اإلذاعة ومحطات الخارجية

 اإلعالم ووسائل الدورية المطبوعات مكاتب اعتماد تجديد•
ومراسليها والتلفزيون اإلذاعة ومحطات الخارجية

 لالستخدام الصحفيين لسيارات المؤقت اإلدخال تسهيل•
الشخصي

 لالستخدام الصحفيين لسيارات المؤقت اإلدخال تسهيل تجديد•
الشخصي

)فيزا( مؤقت دخول تأشيرة إصدار تسهيل•
تصوير تصريح إصدار•
 للمراسلين إقامة إذن إلصدار الداخلية وزارة مخاطبة•

المعتمدين
 للمراسلين عمل تصريح إلصدار العمل وزارة مخاطبة•

المعتمدين

قسم االعتماد الصحفي 
واإلعالمي

 تتطلب التي القضايا مختلف حول والدراسات البحوث إعداد•
 المحلية الساحتين على والمطروحة والمتابعة، البحث

.والدولية
 مناسبة قنوات وتوفير الخدمة متلقي مع االتصال متابعة•

.معامالتهم إلنجاز
 على المعنية الجهات مع واالتصال التعاون جسور إدامة•

.وأنشطتها الهيئة بعمل يتعلق فيما والدولي المحلي المستويين

قسم الدراسات 
واالتصال والعالقات 

العامة

 التي الخدمة ومعرفة بهم والترحيب الخدمة متلقي استقبال•
 الخدمة، بتقديم المعنية المديرية إلى وإرشادهم بها، يرغبون
.الهيئة بنشاطات الخاصة استفساراتهم عن واإلجابة

.الخدمة متلقي لمعامالت الالزمة والطلبات النماذج توفير•
 الخدمة متلقي أعداد حول دورية وتقارير إحصائيات إعداد•

.المؤسسي التطوير إلى ورفعها المطلوبة والخدمات
 األطراف مع الخدمة متلقي اتصال عملية وتسهيل تنظيم•

الهيئة داخل المطلوبة الخدمات بتقديم المعنية
 منهم واستالمها الخدمات متلقي رضا استبانات بتوزيع القيام•

. المؤسسي التطوير قسم إلى تسليمها ثم ومن

شعبة خدمة الجمهور
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  :مديرية الهندسة

  

  :وحدة الشؤون القانونية

  

 عبر للبث متنقلة أرضية لمحطة مؤقت استخدام ترخيص•
(SNG) االصطناعية األقمار

 عبر للبث متنقلة أرضية لمحطة مؤقت استخدام تجديد•
(SNG) االصطناعية األقمار

ومعدات أجهزة إدخال•
واإلذاعية الفضائية القنوات تسجيل نظام متابعة•
الشمسية الطاقة نظام متابعة•

قسم الهندسة

  ومتابعة المحلية المعلومات شبكة عمل وإدامة إدارة•
 من الناري الجدار وحفظ مكوناتها، لكافة الصيانة إجراءات
.القرصنة

 العاملة والمعلومات األرشفة وأنظمة البرمجيات ومتابعة إدارة•
 وتقديم بها، الخاصة والمتطلبات المواصفات ووضع الهيئة، في

.الحاجة عند بخصوصها واالستشارية الفنية الخدمات
 ومتابعة اإللكترونية والوثائق البيانات قاعدة وإدامة إدارة•

.الهيئة في المعلومات شبكة وتطوير تحديث
 وصيانتها الهيئة في المستخدمة الحاسوب أجهزة عمل إدامة•

 بما شراؤها يتم التي األجهزة مواصفات ووضع الحاجة، عند
.الهيئة في العمل وطبيعة يتناسب

قسم تكنولوجيا 
المعلومات

إبداء الرأي القانوني في التساؤالت واالستفسارات التي ترد إلى •
.المديرية في األمور التي تخص عمل الهيئة

المساهمة في تقديم االقتراحات والتوصيات التي تتعلق بتطوير •
.التشريعات الخاصة بعمل الهيئة وقطاع اإلعالم

.دراسة االتفاقيات ومذكرات التفاهم•
دراسة كافة العقود التي توقعها الهيئة لتنفيذ أعمال ومهام فنية •

.الزمة وإبداء الرأي حولها
.مشاريع تعديل القوانين واألنظمة•

قسم االستشارات 
القانونية

متابعة القضايا المرفوعة على الهيئة لدى المحكمة اإلدارية أو •
.أي جهة قضائية، وتقديم الردود األصولية عليها

متابعة القضايا المحالة إلى القضاء وقرارات الحكم الصادرة من •
.المحكمة المختصة

تحويل المرخصين المخالفين لقانوني اإلعالم المرئي والمسموع •
والمطبوعات والنشر المعمول بهما إلى القضاء

تنفيذ التسويات الصلحية التي تعقدها الهيئة مع مراسلي أعمال •
.البّث الفضائي واإلذاعي غير المرخصين

قسم القضايا
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  :مديرية الشؤون اإلدارية والمالية

  

  

 وتطوير للهيئة، اإلستراتيجية الخطة تنفيذ ومتابعة إعداد في المشاركة•
  العمل وإجراءات أساليب

  العمل، احتياجات حسب التنظيمي الهيكل وتطوير تحديث متابعة•
 الهيئة في التنظيمية للوحدات الرئيسية للمهام وصف إعداد•
  دوري بشكل وتحديثها الوظيفي الوصف بطاقات إعداد•
  بالهيئة خاص خدمات دليل إعداد•
 بها الخاصة التقارير إعداد في والمشاركة الجوائز عمل تنسيق•

ومراجعتها
 المادية واإلمكانيات البشرية الموارد من الهيئة احتياجات دراسة•
  الهيئة لموظفي الداخلي التدريب خطة إعداد•
 سوية لرفع والمهتمين لإلعالميين الهيئة في تدريبية دورات تنظيم•

اإلعالم مهنة

قسم التطوير المؤسسي

 للموظفين الوظيفية اإلجراءات بكافة االهتمام•
 حسب واستكمالها الهيئة في الجدد الموظفين تعيين إجراءات تنظيم•

.األصول
 يطرأ ما ومتابعة بالهيئة الخاص الوظائف تشكيالت جدول إعداد•

.عليه
  الموظفين شؤون إجراءات بجميع القيام•
  موظف لكل ملف إعداد•
 بشكل وتحديثها كافة الموظفين عن شاملة إلكترونية بيانات قاعدة بناء•

اإللكترونية البطاقة طريق عن مستمر

قسم الموارد البشرية

  والوارد الصادر البريد وتوثيق وتدوين الهيئة إلى الوارد البريد استالم•
اإللكترونية األرشفة نظام على والوارد الصادر البريد إدخال•
  والمراسالت والوثائق الرسمية الكتب طباعة•
 وتجديد وإدامتها، الهيئة مرافق لجميع العامة الصيانة أعمال تنفيذ•

المعنية األطراف مع الصيانة عقود
 على والرد للموظفين، الرسمية الهاتفية االتصاالت خدمة تقديم•

  المكالمات
وإدامتها صيانتها ومتابعة الهيئة في السيارات حركة تنظيم•
 واألقسام المديريات مختلف بين والمراسالت الرسمية الكتب نقل•

الهيئة داخل والشعب

قسم الخدمات اإلدارية
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  وحدة الرقابة الداخلية:

  

  المستودعات في اللوازم وإخراج إدخال عملية تنظيم•
المشتريات لجنة طريق عن الشراء عمليات متابعة•
 فيها المستخدمة واآلالت الهيئة، مبنى صيانة عملية متابعة•
.دوري بشكل وجردها المستودعات، سجالت وإدامة ترتيب•
 الدائرة مع المبرمة االتفاقيات جميع متابعة•

قسم اللوازم

 هذا لتنفيذ الالزمة الخطة ووضع الهيئة، موازنة مشروع إعداد•
المشروع

 المختلفة األنشطة على الهيئة مخصصات من اإلنفاق بأعمال القيام•
  بالهيئة الخاصة والمحاسبية المالية والقيود السجالت تنظيم•
 الحسابية والخالصات المالية والمواقف المالية الحواالت إنجاز•

األصول حسب ومطابقتها
األصول حسب وتسجيلها وتصنيفها الهيئة إيرادات قبض•

قسم المحاسبة

 والمتعلقة بها المتصلة واإلجراءات المالية المستندات تدقيق•
 المعمول واألنظمة القوانين وفق وإيرادات نفقات من الهيئة بأعمال

الالزمة التقارير وتقديم بها،
والسجالت الدفاتر في القيود تدقيق•

قسم التدقيق

 عليها المترتبة واالقتطاعات للموظفين الشهرية الرواتب إعداد•
 التأدية سجالت على وتسجيلها الرواتب، صرف مستندات تنسيق•

.الخاصة
.للموظفين والمكافآت التنقالت وبدل النقل عالوة وصرف إعداد•

قسم الرواتب

 والسياسات الخطط وفق الهيئة في المحددة األهداف إنجاز من التأكد•
.النافذة والتشريعات واألنظمة القوانين وضمن المرسومة،

 الرقابة إحكام لغايات والبيانات بالمعلومات العليا اإلدارة تزويد•
 .والمساءلة والتقييم

ً  تنظيمها يتم التي المالية المعامالت كافة تدقيق•  النظام ألحكام وفقا
 المالية للشؤون التطبيقية والتعليمات ١٩٩٤ لسنة )٣( رقم المالي

.١٩٩٥ لسنة )١( رقم وتعديالتها

الرقابة الداخلية وحدة
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 صــة التراخيــمديري

قسم البث 
اإلذاعي 

 والتلفزيوني

 ) محطات بث إذاعي.5تجديد ترخيص ( 
 ) محطات بث فضائي.6تجديد ترخيص ( 

 

قسم تراخيص 
اإلنتاج 
 والتداول

 ).58) دار ترجمة، وتجديد ترخيص (20ترخيص ( 
 ).16ترخيص دار نشر واحدة، وتجديد ترخيص ( 
 ) دور توزيع.4ترخيص ( 
 ).85) دار نشر وتوزيع، وتجديد ترخيص (19ترخيص ( 
 ).11ترخيص () دار دراسات وبحوث، وتجديد 17ترخيص ( 
 ) دار قياس رأي.2تجديد ترخيص ( 
 ).40) مطابع، وتجديد ترخيص (10ترخيص ( 
 ).11) مكتب دعاية وإعالن، وتجديد ترخيص (86ترخيص ( 
 ).131) موقعاً الكترونياً، وتجديد ترخيص (12ترخيص ( 
 .غير يومية ) مطبوعات صحفية8تجديد ترخيص ( 
 ).12ص () مطبوعات متخصصة، وتجديد ترخي9ترخيص ( 
 ) صحف يومية.5تجديد ترخيص ( 

قسم تراخيص 
المطبوعات 
والمؤسسات 

والمواقع 
 اإللكترونية

 ).157فني، وتجديد ترخيص ( ) شركة/ مؤسسة إنتاج وتوزيع31ترخيص ( 
 ).32) محالت تداول، وتجديد ترخيص (6ترخيص ( 
 دور لعرض السينما.) 8تجديد ترخيص ( 
 ) خدمات التكاليف المضافة.25تجديد ترخيص ( 
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 ةــة المتابعــمديري

قسم متابعة 
المنافذ 
 الحدودية

 كتاب. 1.495.000) معامالت بما يقارب 704استالم ( 
 كتاب. 2.156.500) معاملة بما يقارب 559تصدير ( 
 ) عينة من الكتب باللغة العربية.327استالم ( 
 الكتب باللغة االنجليزية.) عينة من 176استالم ( 
 ) عينة.456تم االطالع على/ وإرجاع ( 

 

قسم متابعة 
 المطبوعات

 ) كتاب.478متابعة ( 
. 

قسم متابعة 
 المصنفات

) 127) فيلم سينمائي مقسمة إلى (1429) مصنف منها (17711( تابعةم 

 فيلماً عربياً.) 15فيلم أجنبي و (
) 23025مجموع اإليرادات الكلي لرسوم الرقابة على المصنفات (بلغ  

) دينار 21600) دينار رسوم رقابة على المصنفات، و (1425مقسمة إلى (
 رسوم رقابة على األفالم السينمائية.

العمل على رصد المحتوى اإلعالمي األردني واألخبار األكثر تداوالً في  
على إعداد تقارير تحليلية لالستفادة منها في والعمل المواقع اإللكترونية، 

مجاالت متنوعة، وذلك كمرحلة أولى يتبعها رصد كل األخبار المتعلقة 
 باألردن عالمياً في مرحلة الحقة.

قسم متابعة 
واقع الم

 االلكترونية



22 
 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 

  

 

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

 عالقات العامة واعتماد اإلعالميينة الــمديري

االعتماد قسم 
الصحفي 
  واإلعالمي

 ).150عدد (منح تصاريح مخيمات  
 ).552منح تصاريح تصوير مدن وغيرها عدد ( 
 ).331منح االعتمادات عدد ( 
 ).159منح بطاقات المراسلين المعتمدين عدد ( 
 ).59) عدد (DRONEمنح تصاريح ( 
 ).32عدد ( محطات ووسائل إعالم منح شهادات اعتماد 
 ).25معاملة طلب إدخال مؤقت لسيارات الصحفيين ألول مرة عدد ( 
 ).25تجديد طلب إدخال مؤقت لسيارات الصحفيين عدد ( 
 ).283معامالت متفرقة عدد ( 
 ).338عدد المراسلين اإلعالميين المعتمدين ( 
 ).113عدد المؤسسات اإلعالمية المعتمدة ( 

قسم الدراسات 
واالتصال 
والعالقات 

  العامة

  إعداد الدراسات التالية:

المخطط اإلسرائيلي لضم األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية: األردن  
 من منظور إسرائيلي.

 األمن السيبراني. 

 والماليةلشـؤون اإلدارية ة اــمديري

قسم 
التطوير 
 المؤسسي

 ) دورة تدريبية خارجية.40( مشاركة موظفي الهيئة بـ 
) مشاركين من العاملين في مجال 110) دورات تدريبية في اإلعالم لـ (5تنظيم ( 

 اإلعالم والمهتمين.
 .2024 - 2021الخطة االستراتيجية لهيئة اإلعالم إعداد  

 .2024 -2021الخطة االستراتيجية إلدارة المخاطر إعداد  

 .2024 - 2021استراتيجية إدارة المعرفة إعداد  

 سياسة االتصال الداخلي والخارجي.إعداد  

 إعداد تقارير رضا الموظفين والشركاء والموردين ومتلقي الخدمة. 
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قسم 
 المحاسبة

 .2022إعداد مشروع الموازنة  
 .اً ) دينار1.379.955قبض إيرادات الهيئة التي بلغت ( 

 

 وحـدة الشـؤون القـانونية

قسم 
 االستشارات

 ) استشارة.200البت في ( 
 ) اتفاقية.26النظر في ( 
 ) ورشة قانونية.12(وتقديم إعداد  
 ) أنظمة.3تقديم مشروع مقترح لتعديل ( 

 

  قسم 
 القضايا

 والمحاكم.) استيضاحاً وارداً للهيئة من االدعاء العام 64الرد على ( 
 ) من القضايا واإلخبارات.2متابعة عدد ( 
 ) شكوى واردة للهيئة مع لجنة الشكاوى.11متابعة ( 
) شركة ترتب عليها مبالغ واجبة التحصيل إلى األموال العامة/ 33تحويل ( 

 وزارة المالية.
 ) ورشة قانونية.12(وتقديم إعداد  

 

 مديريــة الهندســة

قسم 
 الهندسة

  البدء بأتمتة الخدمات المقدمة للمواطنين وإمكانية تقديم الخدمات إلكترونياً. 
 ).232عدد (مراسالت للجمارك واألمن العسكري إلدخال أجهزة  
 ).8) عدد (sngإعداد اتفاقيات ترخيص ( 
 ).8) عدد (sngتجديد ترخيص محطات متنقلة للبث عبر األقمار االصطناعية ( 
 ).5) عدد (DRONEمعامالت خاصة بطائرات ( 
 ).7إدخال أجهزة لشركات مرخصة عدد (  

 


