
 

 

 المملكـة األردنية الهاشميـة                                        
 

               ة االعالمـــــهيئ             
 مديرية تراخيص المطبوعات    

 / يوميةحزاب(نموذج طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية )لأل
 رئيس التحرير المسؤول -ب طالب الرخصة: -أ

 ………………………………………………………………………االسم من اربعة مقاطع …………………………………………………………………..……اسم الحزب
 …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة الرقم الوطني................…………………………اسم امين الحزب من اربعة مقاطع

 الحالة االجتماعية :...........................اسم الزوج/اسم الزوجة:................. زوجة:.................الحالة االجتماعية :...........................اسم الزوج/اسم ال
 ………………………………………………………………………………الرقم الوطني: …………………………………………………………………..عنوان مقر الحزب

 ……………………………………….………………………………………عنوان كامالا ال ….…..………رقم صندوق البريد……………رقم الفاكس………………هاتف الرقم 
 ..…………………………………المكتب………………………………المنزل هاتف الرقم  بيانات خاصة بالمطبوعة -ج

 ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي ……………………………………………………………………………….اسم المطبوعة
 …………………………………………………………………………مكان وسنة التخرج ……………………………(الخ… فصلية مواعيد صدورها )يومية،اسبوعية او نصف شهرية او

 …………………………………………………………………………….العمل الحالي ………………………………………………………………..اللغة او اللغات التي تصدر بها
 …………………………………………………...الخبرات  ………………………………………………………………مكان اصدار المطبوعة وطبعها

  …………………………………………………………………….ان مكاتب المطبوعةعنو 
 : ال يعتبـــر هــطا الطلــب كـــامالا اال بعــد اســـتيفاا كافــة الولـــائن المبينــة فـــي ملحــن النمـــوذجمالحظــة ……………………رقم صندوق البريد…………………رقم الفاكس……………رقم الهاتف

 : واستيفاا الرسوم والبدالت التالية
 دينار. 50تقديم طلب  - 

 .دينار 2000اصدار ترخيص - ……………………………………………………………………..امين عام الحزب توقيع
  
  

 : عالتوقي                                                                                                                                                 التاريخ:
 



 

 ة الهاشميـة                                        المملكـة األردني
 

                                  ة االعالمـــــهيئ          
 مديرية تراخيص المطبوعات     

 / غير يوميةحزاب(نموذج طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية )لأل
 رئيس التحرير المسؤول -ب طالب الرخصة: -أ

 ………………………………………………………………………االسم من اربعة مقاطع ………………………………………………………………………..زباسم الح
 …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة الرقم الوطني................…………………………اسم امين الحزب من اربعة مقاطع

 الحالة االجتماعية :...........................اسم الزوج/اسم الزوجة:................. الحالة االجتماعية :...........................اسم الزوج/اسم الزوجة:.................
 ………………………………………………………………………………الرقم الوطني: …………………………………………………………………..عنوان مقر الحزب

 ……………………………………….………………………………………العنوان كامالا  ….…..………رقم صندوق البريد……………رقم الفاكس………………هاتف الرقم 
 ..…………………………………المكتب………………………………المنزل هاتف الرقم  بيانات خاصة بالمطبوعة -ج

 ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي ……………………………………………………………………………….اسم المطبوعة
 …………………………………………………………………………مكان وسنة التخرج ……………………………(الخ… مواعيد صدورها )يومية،اسبوعية او نصف شهرية او فصلية

 …………………………………………………………………………….العمل الحالي ………………………………………………………………..اللغة او اللغات التي تصدر بها
 …………………………………………………...الخبرات  ………………………………………………………………هامكان اصدار المطبوعة وطبع

  …………………………………………………………………….عنوان مكاتب المطبوعة
 : ال يعتبـــر هــطا الطلــب كـــامالا اال بعــد اســـتيفاا كافــة الولـــائن المبينــة فـــي ملحــن النمـــوذجمالحظــة ……………………رقم صندوق البريد…………………رقم الفاكس……………رقم الهاتف

 :تيفاا الرسوم والبدالت التاليةواس
 دينار. 30تقديم طلب  - 

 .دينار 1500اصدار ترخيص - ……………………………………………………………………..توقيع امين عام الحزب
  
  

 : التوقيع                                                                                                                                                    التاريخ:



 

 
 

 :طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية )لألحزاب(بالولائن المطـلوب إرفاقهـا 
 

 .صورة مصدقة عن رخصة الحزب .1
 ورئيس التحرير المسؤول. مين عام الحزب( ألمدنية صورة عن إثبات الشخصية )هوية أحوال .2
 رئيس التحرير المسؤول.ألمين عام الحزب و ية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة شهادة عدم محكومية بجنا .3
 .صورة مصدقة عن الشهادات العلمية لرئيس التحرير المسؤول .4
 .صورة عن الخبرات العملية لرئيس التحرير المسؤول .5
 .مين عام الحزب لرئيس التحرير المسؤول وقبول األخير بالتكليفأكتاب تكليف من  .6

 فقة رئيس التحرير بتولي المنصب .موا .7

 



 

  
 


