هيـئـة اإلعـالم
Media Commission
طلب رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة
)األقمار اإلصطناعية (السواتل

Application Licensing Form
For
Satellite Channel Station
هيئة اإلعالم

Media Commission

962-6-5650231 :هاتف

Tel: 962-6- 5650231
Fax :

5650027

5650027

Fax::فاكس
960:ب.ص

P.O.Box : 960

 االردن11118 عمان

Amman, 11118 JORDAN

www.Mc.gov.jo : موقع إلكتروني

website:www. Mc.gov.jo

:بريد الكتروني

E-mail : avc@nic.net.jo

1

1- General Information:

:  بيانات عامة-1

Company's Commercial Name:

:االسم التجاري للشركة

Number & Date of Registration:

:رقم وتاريخ التسجيل

:عنوان المركز الرئيسي

Headquarter Address:

:العنوان الدائم في االردن

Permanent Address in Jordan:

:اسم المفوض بالتوقيع

Name of Authorized Person:

: رقم الهاتف األرضي

Fix Telephone Number:
Mobile (1)
Mobile(2)

)1( رقم الخلوي
)2( رقم الخلوي
:رقم الفاكس

Fax Number:
Post Office Box:

:صندوق البريد

Postal Code:

:الرمز البريدي

:البريد االلكتروني

E-mail Address (if available):

:الموقع االلكتروني

Web Site (if available):
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تفاصيل اخرى:

Other Details:

 -2اسماء المساهمين أو الشركاء الذين تزيد مساهمتهم عن :%5
االســـــم

الجنسية

الحصة

رقم جواز

مكان وتاريخ

رقم الهوية

مكان وتاريخ

%

السفر

صدوره

الشخصية

الصدور

العنوان ورقم الخلوي

2- Shareholders Names their shares exceed 5%:
& Address
Mobile Num

& Place
Date off
Issue

Identity
Card

Passport
Num

Place
&date
off issue
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Share
%

Nationality

Name

:  بيانات عامة عن الشخص المفوض بالتوقيع-3
3- General Information of the Authorized Person:
Surname:

: إسم العائلة

First Name:

:اإلسم األول

Second Name:

:اإلسم الثاني
:الجنسية

Nationality:

:رقم جواز السفر

Passport Number:

:مكان وتاريخ الصدور

Place & Date of Issue:

:) بيانات عن قدرة المرخص له اإلدارية (ترفق-4
4- Management Information of the licensee (to be attached):
: غايات الشركة

Company Purpose:
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ِ

 -5بيانات عن قدرة المرخص له الماليةِ :
5- Financial Information of the licensee :
مقدار رأسمال الشركة:

Company Financial Capital:

مصادر التمويل:

Financial Sources:

رأس المال المسجل والمدفوع:

Registered & Paid Capital:

 -6اسم المحطة الفضائية :

6 - Channel Name:

 -7خدمات البرامج المقدمة (نوعية البرامج):

7- Program Service:
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: ) بيانات عن القدرات والخطط الفنية (ترفق الدراسة الفنية-8
8 - Technical Plans &Information Capabilities (the technical study
to be attached):
: محطة اال رسال االرضية-أ

A- Ground Transmission Station

:الموقع

Site:

:احداثيات الموقع

Site Latitude &Longitude:

:ارتفاع الموقع عن سطح البحر

Site Elevation:
(above sea level)

:القمر االصطناعي

Satellite:

Main Technical Equipment &Auxiliaries:

:المعدات الفنية الرئيسية والمساعدة

:تردد الوصلة الصاعدة

Uplink Frequency:
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Downlink Frequency :

: تردد الوصلة الهابطة

Technical Specifications of the Antenna:

:مواصفات الهوائي الفنية

 اتصاالت/تبريد/ كهرباء/الخدمات الفنية

Site Technical Services
Electricity/Air Conditioning
/Communications

: االستوديوهات التلفزيونية-ب

B-Television Studios
Site:

:الموقع

Numbers:

:عددها

Main Technical Equipment & Auxiliaries:
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:المعدات الفنية الرئيسية والمساعدة

C- Connection Link between the
Transmission Station Site & the Studios
Site (if available):

ج _ وصلة الربط بين محطة االرسال
:)واالستوديوهات (إن وجدت

9
-:المرفقات-9
. االيصال الدال على دفع الرسم المقرر على الطلب-

9- Attachments:
- Application Fee Receipt.
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:  –إسم وتوقيع المفوض بالتوقيع10

10-Name and signature of the authorized person :

: لإلستعمال الرسمي

For Official Use:

: رقم وتاريخ تسجيل الطلب-10

10 -Number & Date of Application

: رقم ايصال رسم الطلب-11

11- Application Fee Receipt Paid
Number :

9

