استمارة الطلب
اإلذن بتسويق الخدمات السمعية البصرية حسب الطلب
 .1موضوع الطلب:
 االسم التجاري للخدمة :
 وصف مفصل للخدمة :

 ادلدة ادلطلوبة :

سنة

 .2هوية مقدم الطلب:
 اسم الشركة :
 الشكل القانوين :
 تاريخ ورقم التسجيل يف السجل التجاري أو ما يعادلو :
 موضوع اخلدمة :
 أنشطة فعلية :

 عنوان ادلقر الرئيسي :
 اذلاتف :

الفاكس :

الربيد االلكرتوين :

 ادلسريون :
الهوية

الصفة

الجنسية

رقم البطاقة الوطنية

الصفحة 1

 .3معلومات حول الخدمة موضوع التسويق
أ .األنظمة التقنية للوضع رىن اإلشارة
وصف مفصل للوسائل التقنية لتوفري اخلدمة بالنسبة للجمهور وولوج ىذا األخري إلىيها
ب .األنظمة ادلالية لالشرتاك
وصف مفصل للشروط واألنظمة ادلالية ادلتعلقة باالشرتاك واستعمال اخلدمة
ت .توقعات رقم ادلعامالت (بالنسبة للمدة ادلطلوبة لإلذن)
السنة األولى
اسم الخدمة

عدد المشتركين
و/أو الولوج
المؤدى عنه

رقم المعامالت
خارج الرسوم

السنة الثالثة

السنة الثانية
عدد المشتركين

رقم

و/أو الولوج

المعامالت

المؤدى عنه

خارج الرسوم

عدد
المشتركين
و/أو الولوج
المؤدى عنه

رقم
المعامالت
خارج الرسوم

ث .بيع ادلسااات اإلشهارية
(اإلشارة إىل طبيعة واجم ورقم معامالت عمليات بيع ادلسااات اإلشهارية احملتملة)

الصفحة 2

ج .معلومات تقنية :
معلومات عامة :

.I
التكنولوجيا:

عرب الساتل

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

عرب الويب

.II

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

منصة البث عبر الساتل :
 oاسم مشغل الساتل:
 oاسم الساتل:

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

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

 oالموقع المداري................................... :
 oمعدل تشوير المعطيات.................................. :كيلوبايت
o

اإلدالء بخريطة تبين منطقة تغطية الساتل
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 .IIIمنصة التوزيع
 oنمط الولوج:
(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

أيام
أسابيع

بدورية ادىا األدىن..... :

اشرتاك دوري

أشهر
سنوات
ال محدودة

تسعري اسب احلصة:
تسعري اسب االستهالك:
 oتجهيزات مراقبة الولوج:

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

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

مخصصة
مدمجة
آخر (مع التحديد).................................. :

 oنظام مراقبة الولوج

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

بطاقة ذات شريحة
نظام مدمج أو قابل للتحريك
آخر (مع التحديد)................................... :

 oنظام تدبير صفة الولوج:

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

 oنظام التشفير:

.................................
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 .VIمنصة البث عبر الويب:
 oإيواء منصة البث عبر الويب:
الوسائل اخلاصة :
آخر :

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

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

ادلورد ............................................................... :

ادلوقع القانوين واجلغرايف للمورد............................................ :
ادلوقع اجلغرايف للخوادم .................................................. :

 oنوع التوزيع:

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)
1

بث اي
2
اسب الطلب

آخر (حتديده)........................................... :

1يتم الولوج إىل اخلدمة يف إطار تدفق مستمر للبيانات انطالقا من خادم ادلتعهد
 2بناء على الطلب ،يتم حتميل احملتوى أو جزء منو من خادم ادلتعهد ،من أجل ولوج مؤقت (لفرتة معينة) أو دائم (يف االة اقتناء احملتوى(
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الوثائق الواجب إرفاقها باالستمارة
وثائق المترشح اإلدارية والقانونية:
 نسخة مطابقة لألصل من النظام األساسي للشركة؛ شهادة التسجيالت بالسجل التجاري (النموذج  )7يقل تارخيها عن شهر وااد من تاريخ الطلب؛ نسخة مطابقة لألصل من الوثيقة ادلتعلقة بتعيني مسريي الشركة؛ نسخة مطابقة لألصل من بطاقة ىوية مسريي الشركة؛ البيانات ادلالية ادلتعلقة مبلخص أنشطة السنوات الثالث األخرية (إذا وجدت الشركة من قبل).وثائق متعلقة بإجراءات التسويق:
 قائمة التجار احملتملني بادلغرب.وثائق متعلقة بالخدمات
 عينتني من جتهيزات االستقبال ،عند اإلقتضاء؛ نسخة من اعتماد النظام أو جتهيزات الولوج ،عند اإلقتضاء ،ادلسلمة من الوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت؛ عقد الكفالة ادلالية ،يف اال مت تسويق اخلدمة عرب االشرتاك الذي يدفع مسبقا من أجل مدة تتجاوز الشهر الوااد؛ -منوذج عقد أو اتفاقية بني الشركة ادلمثلة ومشرتكيها.
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