بسم هللا الرحمن الرحيم

هيئة االعالم
مديرية التراخيص

نموذج طلب إدخال شريك في ملكية مطبوعة متخصصة حاصلة على ترخيص
اسم المطبوعة...........................................................................................................:
اسم المالـك…………………………….......…………………………………………………………………… :

بيانات الشريك الجديد:
االسم من اربعة مقاطع
مكان الوالدة

تاريخ الوالدة

الديانة

اسم االم

اثبات الشخصية

مكان وتاريخ الصدور

الحالة االجتماعية

اسم الزوج/الزوجة

المؤهل العلمي

الجامعة وسنة التخرج

العنوان الدائم

هاتف

الرقم الوطني

المدير المسؤول

المعتمد…….....................................................................................................................…… :

……………………………………………………………………………........................................ ..

الوثائـق المطلوبــة

 01صورة عن إثبات الشخصية للمالك الجديد.

 .2عدم محكومية

 .3شهادة السجل التجاري

مالحظـة:

 ال يعتبر هذا الطلب كامالً إال بعد استيفاء كافة الوثائق المطلوبة رسوم اجراء تغيير على الرخصة ( )20دينار.التاريخ/ / :

201

التوقيع:

بسم هللا الرحمن الرحيم

هيئة االعالم
مديرية تراخيص
المطبوعات

نموذج طلب تنازل عن ملكية مطبوعة صحفية حاصلة على ترخيص
اسم المطبوعة ومكان اصدارها ............................................................................................:

اسم المالـك…………………………….......……………………………………………………………………:

بيانات المالك الجديد:
االسم من اربعة مقاطع
مكان الوالدة

تاريخ الوالدة

الديانة

اسم االم

اثبات الشخصية

مكان وتاريخ الصدور

الحالة االجتماعية

اسم الزوج/الزوجة

المؤهل العلمي

الجامعة وسنة التخرج

العنوان الدائم

هاتف

الرقم الوطني

رئيس

التحرير…….....................................................................................................................…… :

……………………………………………………………………………..........................................

الوثائـق المطلوبــة للمالك الجديد
 01صورة عن إثبات الشخصية.
 .2عدم محكومية

 .3شهادة السجل التجاري "للشركات "
 .4استدعاء من المالك يفيد بالتنازل عن الملكية

مالحظـة:

 ال يعتبر هذا الطلب كامالً إال بعد استيفاء كافة الوثائق المطلوبة رسوم اجراء تغيير على الرخصة ( )20دينار.التاريخ/ / :

201

التوقيع:

بسم هللا الرحمن الرحيم

هيئة االعالم
مديرية التراخيص

نموذج طلب تنازل عن ملكية مطبوعة متخصصة حاصلة على ترخيص
اسم المطبوعة............................................................................. ..............................:
اسم المالـك…………………………….......…………………………………………………………………… :

بيانات الشريك الجديد:
االسم من اربعة مقاطع
مكان الوالدة

تاريخ الوالدة

الديانة

اسم االم

اثبات الشخصية

مكان وتاريخ الصدور

الحالة االجتماعية

اسم الزوج/الزوجة

المؤهل العلمي

الجامعة وسنة التخرج

العنوان الدائم

هاتف

الرقم الوطني

المدير المسؤول

المعتمد……........................ .............................................................................................…… :

……………………………………………………………………………..........................................

الوثائـق المطلوبــة

 01صورة عن إثبات الشخصية للمالك الجديد.

 .2عدم محكومية

 .3شهادة السجل التجاري

مالحظـة:

 ال يعتبر هذا الطلب كامالً إال بعد استيفاء كافة الوثائق المطلوبة رسوم اجراء تغيير على الرخصة ( )20دينار.التاريخ/ / :

201

التوقيع:

