
 

   
 الصفحة 1
 

 استمارة الطلب
تسويق الخدمات السمعية البصرية ذات الولوج المشروطاإلذن ل  

 
 : موضوع الطلب .1
 االسم التجاري للخدمة : 
 خدمةالمكوِّنة للبرامج ال : 

عةالشركة الموزِّ  ساتل البث نمط البث في التراب الوطني  للخدمة المكوِّنةالبرامج  

    

    

    

    

 

 سنة ادلدة ادلطلوبة        : 

 : )الشركة الممثلة( مقدم الطلبهوية  .2
 الشركة تسمية : 
 القانوني: الشكل 
 تاريخ ورقم التسجيل في السجل التجاري : 
 الغرض اإلجتماعي: 
 الفعليةنشطة األ : 
  المقر الرئيسيعنوان : 
 االلكتروني البريد:                              :                           الفاكس الهاتف : 

 

 المسيرون 



 

   
 الصفحة 2
 

 الهوية الصفة الجنسية

   

   

   

 

 المساهمين والشركاء: 

 رأسمال الحصة من الجنسية المساهمين/الشركاءهوية 

   

   

   

   

 

 معلومات حول الخدمة موضوع التسويق .3

 معلومات حول الشركة ادلوزِّعة

  الشركة:تسمية 
 :اجلنسية 
 :الرأمسال االجتماعي 
 :العنوان 
  الشركة مسريو: 

 جنسيةال صفةال هويةال

   



 

   
 الصفحة 3
 

   

   

   

 معلومات حول الربامج ادلكوِّنة للخدمة

 

 البرنامج

 

 الموضوع

  الرئيسية البرامج

 الجمهور المستهدف

 

 حجم البث الشهري

الحجم 
 المتوسط اليومي

 الحجم الزمني البرامج

       

       

       

       

 

 التسويق التقنية وادلالية أنظمة

 2مبلغ الضمان )إن وجد( 1نظام الولوج إلى الخدمة اسم الخدمة

 مبلغ االشتراك

شروط رد الضمان إلى 
 الفترة/الصيغة المشترك

 المبلغ
دون 

احتساب 
 الرسوم

     

                                                           

حتديد ما إذا كان يتعلق األمر ببطاقة أو جهاز فك التشفري أو أي وسيلة أخرى   1  
ىنا بضمان مشروط على ادلشرتك يتعلق األمر  2

  



 

   
 الصفحة 4
 

     

     

     

 

 التوزيع أنظمة

 مراكز البيع المباشرة المرتقب وضعها اسم الخدمة

  

  

  

  رقم ادلعامالتتوقعات   

 اسم الخدمة

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 عدد المشتركين
 المبيعات مبلغ

 خارج الرسوم
 عدد

 المشتركين
 المبيعاتمبلغ 

 خارج الرسوم
 عدد

 المشتركين

 المبيعات مبلغ

 خارج الرسوم

       

       

       

       

 

 



 

   
 الصفحة 5
 

 معلومات تقنية .4
I.  الساتلخدمات الولوج المشروط الموزعة عبر : 
o  مشغل الساتلاسم         :............................... 
o  الساتلاسم ................................               : 
o الموقع المداري ...................................                     : 
o كيلوبايت: ..................................معدل تشوير المعطيات 

 الساتل منطقة التغطيةاإلدالء بخريطة تبين أثر 

 

 

 

 تملئ هذه الصفحة بالنسبة لكل باقة مكونة لخدمات الولوج المشروط

 

 

 



 

   
 الصفحة 6
 

II.  ويبالخدمات الولوج المشروط الموزعة عبر : 

 

o  (مناسبة)وضع عالمة على الخانة ال: الويبمنصة البث عبر إيواء 

 ......................................................:  العنوان    : الوسائل اخلاصة           

           
                                .................................................................... 

                                

 ادلوّرد:.............................................................            :آخر           
 :ادلوقع القانوين واجلغرايف للموّرد                              

                                                 ............................................................... 
 ادلوقع اجلغرايف للخوادم:                              

                                   ...................................................................... 
o :نوع التوزيع 
 (مناسبة)وضع عالمة على الخانة ال             

 

  3بث حي             
 4الطلب حسب              
 (: ............................................آخر )حتديده             

 

 

 

 

                                                           

  3يتم الولوج إىل اخلدمة يف إطار تدفق مستمر للبيانات انطالقا من خادم ادلتعهد

4بناء على الطلب، يتم حتميل احملتوى أو جزء منو من خادم ادلتعهد، من أجل ولوج مؤقت )لفرتة معينة( أو دائم )يف حالة اقتناء احملتوى)
  



 

   
 الصفحة 7
 

III. التوزيع منصة 

 

o نمط الولوج                                                                           : 
                                                                                      )وضع عالمة على الخانة المناسبة(

 أيام                                                                                                                                            

 أسابيع                                                                                                                                           
 أشهر            :         .....األدىنبدورية حدىا                 دورياشرتاك         

 سنوات                                                                                                                                 
 ال محدودة                                                                                                                                  

o وضع عالمة على الخانة المناسبة(مراقبة الولوج:  تجهيزات( 

 خمصصة         

  مدرلة         

 : ...................... آخر )مع التحديد(          

o ة الولوجمراقب نظام 
 )وضع عالمة على الخانة المناسبة(                         

 ذات شريحةبطاقة             

 مدمج أو قابل للتحريك نظام           

 ...................................  :  آخر )مع التحديد(           

o نظام تدبير صفة الولوج  :   ...................................... 

o نظام التشفير  ...........................         : 

 

 



 

   
 الصفحة 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 الواجب إرفاقها باالستمارةالوثائق 

 :التوزيع لشركة والقانوني اإلداري الملف
  ؛مطابقة لألصل من وثائق تأسيس الشركة نسخة -     
 الطلب؛ تاريخ من واحد شهر عن تارخيها يقل ذلا معادلة وثيقة أو التسجيالت بالسجل التجاري شهادة -     
 .الشركة مسريينسخة مطابقة لألصل من الوثائق االجتماعية ادلتعلقة بتعيني  -     

 الممثِّل اإلداري والقانوني: وثائق
 النظام األساسي للشركة؛  من لألصل مطابقة نسخة-
 الطلب؛ تاريخ من واحد شهر عن تارخيها يقل (7)النموذج  التجاري بالسجل التسجيالت شهادة-
  الشركة؛ مسرييمطابقة لألصل من الوثيقة االجتماعية ادلتعلقة بتعيني  نسخة-
 ىوية مسريي الشركة؛مطابقة لألصل من  نسخة-
 قبال. موجودة الشركة كانت حال يف األخرية الثالث الثالثالسنوات امبلخص أنشطة ادلتعلقة ادلالية البيانات-
 :التسويق بإجراءات متعلقة وثائق
 ؛ادلفعول الذي يربط شركة التوزيع بالشركة ادلمثلة ساريعقد التمثيل  منمطابقة لألصل  نسخة-
 ، عند اإلقتضاء.التجار احملتملني قائمة-
 بالخذمات متعلقة وثائق
 ذلا؛ ادلرخص اخلدمة على التوزيع شركة حقوق تثبت رمسية وثيقة-
 ؛االستقبال )جهاز االستقبال أو جهاز فك التشفري أو البطاقات( قابلتني للتشغيل طيلة فرتة اإلذن وجتديده جتهيزاتمن  عينتني-
 ؛ادلسلمة من الوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت اقتضى احلال،إن  الولوج، جتهيزاتمن اعتماد النظام أو  نسخة-
 اقتضى احلال؛ إن ادلصرفية،الكفالة  عقد-
 ومشرتكيها. ادلمثلة الشركة بني اتفاقية أو عقد منوذج-

 
 


