ترخيص إعالمي
إدارة التراخيص اإلعالمية
نوع الخدمة :

طلب الترخيص إعادة طباعة صحيفة ( جريدة  /مجلة )
تجديد

إصدار جديد

مالحظة  :يرجى اإلطالع على التعليمات المرفقة قبل تعبئة الطلب :
اسم المطبوعة
____________________________________________________
لغة المطبوعة

:

العربية

اإلنجليزية

نوع المطبوعة

:

مجلة

جريدة

آخرى _________________
آخرى ________________

مواعـــيد
اإلصدار

:

يومية

أسبوعية

طـــبيعة
المطبوعة

:

منوعة

آخرى ______________________________________

بلد المنشأ

شهرية – شهرين

نصف شهرية

فصلية

للمطبوعة :

__________________
مقرها الرئيسي :
__________________________________________________ :
فروعها إن وجدت في
بيانات مالك المطبوعة وفقا لجواز السفر .

االسم

______________________ :

الجنسية

ً لجواز السفر .
بيانات رئيس التحرير أو المحرر المسؤول وفقا

االسم

:

______________________

الجنسية

:

_____________________

_____________________ :

عنوان المجلة داخل الدولة :

______________________
______________________
______________________

:
اإلمارة
الهاتف المتحرك :
البريد اإللكتروني :

المدينة  /المنطقة

_____________________ :

أمـــــــاكن التوزيع :

دول الخليج

داخل الدولة

آخرى __________ :

الوطن العربي

جهات لها حق التوزيع :

داخل الدولة

:

______________________

بيانات مقدم الطلب

اسم مقدم الطلب :
جنسية مقدم الطلب :
الهاتف المتحرك :

خارج الدولة

:

_________________

:

____________________________________________________________
صفة مقدم الطلب _____________________ :
______________________
البريد اإللكتروني _____________________ :
______________________

بيانات المطبعة :

اسم المطبعة
اسم المالك
البريد اإللكتروني

____________________________________________________________ :
_____________________ :
اسم المدير
______________________ :
المسؤول
____________________________________________________________ :

أقر أنا ________________________ الموقع أدناه بصفتي مالكا ( رئيس التحرير ) المطبوعة _______________
معتمد من  /مدير إدارة التراخيص اإلعالمية
NMC-ML-01-F03

طلب الترخيص إعادة طباعة صحيفة ( جريدة  /مجلة )

تاريخ اإلصدار :أكتوبر 2014
رقم اإلصدار 3 :

بمسؤوليتي التامة عن كل ما ينشر فيها  ,والتزامي بما قد يحكم به من غرامات مالية أو تعويضات حقوقية على هذه المجلة  ,أو على
العاملين بها أيا ما تكون صفته  ,وذلك على أساس التقيد بأحكام الدستور وقانون المطبوعات والنشر رقم ( )15يوم عمل لسنة
 1980م  ,وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم ( )7لسنة 2002م والقوانين المعدلة لهما  ,واللوائح التنفيذية الصادرة
بناءا عليهما  ,وأية قوانين أخرى متعلقة بهذا االختصاص  ,وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من المجلس الوطني لإلعالم
في ذات الصدد  ,وهذا إقرار مني بذلك .
االسم :

_______________________________

التوقيع

_________________________:

المرفقات والشروط الواجب توافرها في طلب ترخيص بإعادة الطباعة داخل الدولة  :أوال – المرفقات :
. 1صورة جواز سفر وعدد ( )2صورة شخصية لكل من مالك المطبوعة ورئيس التحرير في حال تغيير البيانات.
 .2إبراز ترخيص المطبوعة في البلد الذي تصدر به مبينا فيه تاريخ بداية الترخيص وتاريخ االنتهاء.
 .3إحضار عدد ( )5نسخ جديدة من أعداد المطبوعة.
 .4صورة عن ترخيص المطبعة التي ستتم فيها الطباعة .
في حال التجديد اضافة للمرفقات الواردة أعاله يرفق التالي  :صورة من ترخيص المطبوعة (آخر تجديد ) .
ثانيا – الشروط  :بعد صدور المطبوعة يحب تزويد إدارة التراخيص اإلعالمية بعدد ( )5نسخ منها .
يجب إخطار إدارة التراخيص اإلعالمية عن أي تغيير يطرأ على البيانات المذكورة سلفا خالل ( )15يوم عمل من تاريخ حدوث
التغيير.
مالحظة  :في حالة عدم استيفاء البيانات والمرفقات لن يتم قبول الطلب .
يتم سداد الرسوم المالية المقررة بالدرهم االلكتروني على النحو التالي لإلصدار والتجديد :
االصدار الجديد /التجديد
البيان
م
1
50.000
اعادة طباعة الصحيفة ( جريدة أو مجلة ) يومية
2
25.000
اعادة طباعة الصحيفة ( جريدة أو مجلة ) اسبوعية
3
15.000
اعادة طباعة الصحيفة ( جريدة أو مجلة ) نصف شهرية
10.000
 4اعادة طباعة الصحيفة ( جريدة أو مجلة ) شهرية او شهرين
5
6.000
اعادة طباعة الصحيفة ( جريدة أو مجلة ) فصلية
أقر بموجبه أنني قد قرأت بإمعان وفهمت مضمون الشروط أعاله ووافقت على ماجاء فيه .
التوقيع ________________:
اسم مقدم الطلب ______________:

معتمد من  /مدير إدارة التراخيص اإلعالمية
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( باألحرف )
خمسون ألف درهم
خمسة وعشرون ألف درهم
خمسة عشر ألف درهم
عشرة آالف درهم
ستة آالف درهم
التاريخ _____________:
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