
 

 

 
 

 المملكـة األردنية الهاشميـة                                        
 

                                   مة االعالـــــهيئ          
 مديرية التراخيص       

 (ة)غير يومينموذج طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية 
 رئيس التحرير المسؤول -ب طالب الرخصة: -أ

 ………………………………………………………………………االسم من اربعة مقاطع  ………………………………………………………………………م المالك/ المفوضاس
 …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة

 الحالة االجتماعية:...............             اسم الزوج/ الزوجة:................ :...............الحالة االجتماعية:.......................       اسم الزوج/ الزوجة
 ………………………………………………………………………………الرقم الوطني: …..……………………………………………………………………………العنوان كامالا 

 ………………………………..………………………………………………العنوان كامالا  …………………………………………………………………………………هاتف الرقم 
 …………………………………………المكتب…………………………المنزل الهاتف:رقم  ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي

 ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي ………………………………………………………………………….مكان وسنة التخرج
 …………………………………………………………………………مكان وسنة التخرج بيانات خاصة بالمطبوعة -ج

 …………………………………………………….…….………………………الخبرات  ……………………………………………………………………………….اسم المطبوعة
 …………………………………………………...رقم وتاريخ القيد في سجل نقابة الصحفيين …………………………(الخ… مواعيد صدورها )يومية،اسبوعية او نصف شهرية 

  ………………………………………………………………..تصدر بها اللغة او اللغات التي
  ……………………………………………………………………….مكان اصدارها وطبعها

  
واسـتيفاء  : ال يعتبر هذا الطلب كامالا اال بعد استيفاء كافة الوثائق المبينة في ملحق النمـوذجمالحظة 

 :الرسوم والبدالت التالية
 اا .دينار  30تقديم طلب  - 
 . دينار 1500اصدار ترخيص - 

 

 :التاريخ
:التوقيع



 

 
 

 الوثائق المطـلوب إرفاقهـا بطلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية
 

 طالب الرخصة:
 ان يكون المالك شركة يمتلكها اردنيون مسجلة حسب االصول او تحت التأسيس . .1

 .(مدنية صورة مصدقة عن إثبات الشخصية )هوية أحوال .2

 .أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة لطالب الرخصة شهادة عدم محكومية بجناية .3

 والعالمة او االسم التجاري للموقع .، السجل التجاري للشركات المرخصة  .4
 

 رئيس التحرير المسؤول:
 . اقامة فعلية في المملكة ا  ان يكون اردني الجنسية ومقيم .1
 .(مدنية صورة مصدقة عن إثبات الشخصية )هوية أحوال .2

 .ن الشهادات العلمية لرئيس التحرير المسؤولصورة مصدقة ع .3

 شهادة عدم محكومية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة. .4
مردة ال تقرل عرن ارسرع سرنوات وسانرص لرم يصردر بحقرص قررار بعقوسرة المنرع ليرر المسرؤول ر شهادة من نقابة الصحفيين االردنيين بعضوية رئيس التح .5

 .من ممارسة مهنة الصحافة

 . الصحيفةفي فقة وتعهد بالتفرغ للعمل موا .6
 



 

 
 المملكـة األردنية الهاشميـة                                        

                                   ة االعالمـــــهيئ           
 مديرية التراخيص        

 (ة)يومينموذج طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية 
 رئيس التحرير المسؤول -ب طالب الرخصة: -أ

 ………………………………………………………………………االسم من اربعة مقاطع  ………………………………………………………………………اسم المالك/ المفوض
 …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة …………………………………………………………………………مكان وتاريخ الوالدة

 الحالة االجتماعية:...............             اسم الزوج/ الزوجة:................ ...................       اسم الزوج/ الزوجة:...............الحالة االجتماعية:....
 ………………………………………………………………………………الرقم الوطني: …..……………………………………………………………………………العنوان كامالا 

 ………………………………..………………………………………………العنوان كامالا  …………………………………………………………………………………هاتف الرقم 
 …………………………………………المكتب…………………………المنزل الهاتف:رقم  ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي

 ………………………………………………………………………………المؤهل العلمي ………………………………………………………………………….مكان وسنة التخرج
 …………………………………………………………………………مكان وسنة التخرج بيانات خاصة بالمطبوعة -ج

 …………………………………………………….…….………………………الخبرات  ……………………………………………………………………………….اسم المطبوعة
 ………………………………………………...…رقم وتاريخ القيد في سجل نقابة الصحفيين …………………………(الخ… مواعيد صدورها )يومية،اسبوعية او نصف شهرية 

  ………………………………………………………………..اللغة او اللغات التي تصدر بها
  ……………………………………………………………………….مكان اصدارها وطبعها

  
واسـتيفاء  : ال يعتبر هذا الطلب كامالا اال بعد استيفاء كافة الوثائق المبينة في ملحق النمـوذجمالحظة 

 : الرسوم والبدالت التالية
 اا .دينار  50تقديم طلب  - 
 . دينار 2000اصدار ترخيص - 

 : التاريخ

 : التوقيع 



 

 

 
 

 الوثائق المطـلوب إرفاقهـا بطلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية
 

 طالب الرخصة:
 ان يكون المالك شركة يمتلكها اردنيون مسجلة حسب االصول او تحت التأسيس . .1

 .(مدنية ية )هوية أحوالصورة مصدقة عن إثبات الشخص .2

 .شهادة عدم محكومية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة لطالب الرخصة  .3

 . السجل التجاري للشركات المرخصة والعالمة او االسم التجاري.4
 

 رئيس التحرير المسؤول:
 . اقامة فعلية في المملكة ا  ان يكون اردني الجنسية ومقيم .1
 .(مدنية الشخصية )هوية أحوال صورة مصدقة عن إثبات .2

 .صورة مصدقة عن الشهادات العلمية لرئيس التحرير المسؤول .3

 شهادة عدم محكومية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة. .4
بعقوسرة المنرع مرن  مردة ال تقرل عرن ارسرع سرنوات وسانرص لرم يصردر بحقرص قررارلير المسرؤول ر شهادة من نقابة الصحفيين االردنيين بعضوية رئيس التح .5

 .ممارسة مهنة الصحافة

 موافقة وتعهد بالتفرغ للعمل في الصحيفة. .6


