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قرأ هذا التصريح باالقتران مع الوثيقة الصادرة عن اهليئة ي: مالحظة 
ترخيص ل  نتائج االستشارةمذكرة توضيحية حول" حتت عنوان 

استخدام الترددات الراديوية لتقنيات اجليل الثالث من االتصاالت 
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1 Background 

1.1   Pursuant to powers granted to it under the 
provisions of the Telecommunications Law 
No 13 of 1995 and its amendments 
(hereinafter “the Law”), and in accordance 
with the provisions of the Statement of 
Government Policy 2007 on the Information 
and Communications Technology & Postal 
Sectors (hereinafter “Government Policy”) 
the Telecommunications Regulatory 
Commission, (TRC) issues this statement on 
Licensing the use of 3G Cellular 
Communications Technologies Frequencies.  
In particular, TRC cites the following 
provisions of the Law as the TRC’s authority 
to issue this statement: 

 

a) Article 6h - To establish and adopt the 
conditions and criteria for the granting of 
licenses for telecommunications networks 
and services and for the use of radio 
frequencies. 

 

b) Article 6/i - To manage the radio 
frequency spectrum and to regulate the 
use of all terrestrial, maritime, 
aeronautical and space frequencies. 

c) Article 25/a - The Board may decide to 
license the establishment, operation, and 
management of public 
telecommunications networks, or the 
provision of public telecommunications 
services, whether throughout or in part of 
the Kingdom. In such case the Board shall 
announce its decision through the means 
it deems fit together with the instructions 
related to the procedures of and criteria 
for the selection of licensees, depending 
on the nature of the service to be 
provided. 

d) Article 25/b - In implementing the 
provisions of Paragraph (a) of this 
Article, the Board shall declare its 
decision by the way it deems fit, including 
the following: 

 

  

  الخلفية. 1
  

ة لها في قانون االتصاالت  عمالً بالصالحيات المحدد1/1

 وتعديالته ، ووفقاً ألحكام السياسة 1995 لسنة 13رقم 

في قطاعي االتصاالت ) 2007(العامة للحكومة 

) سياسة الحكومة(وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد 

هذا ) الهيئة(تصدر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

الراديوية ترددات الالتصريح حول ترخيص استخدام 

    . تقنيات الجيل الثالث من االتصاالت الخلوية ل

 التالية من  الموادحكامأوتحديداً ، فإن الهيئة تشير إلى 

   :قانون االتصاالت والتي تخولها إصدار هذا التصريح 

  

وضع واعتماد شروط ومعايري منح  : ح/6المادة   )أ 
رخص شبكات وخدمات االتصاالت واستخدام 

  .الراديويةالترددات 

  

 وتنظيم الراديويةإدارة طيف الترددات  : ط/6مادة ال  )ب 
استخدام مجيع الترددات األرضية والبحرية واجلوية 

 .والفضائية
للمجلس أن يقرر ترخيص إنشاء  :أ /25المادة   )ج 

وتشغيل وإدارة شبكات اتصاالت عامة أو تقدمي 
خدمة االتصاالت العامة جلميع أحناء اململكة أو 

 يف هذه احلالة أن يعلن جلزء منها ، وعلى الس
وبالطريقة اليت يراها مناسبة عن قرار الترخيص 

والتعليمات املتعلقة بإجراءات ومعايري اختيار 
 .املرخص له ، وذلك وفقا لطبيعة اخلدمة

  
من ) أ(عند تطبيق أحكام الفقرة : ب /25المادة   )د 

هذه املادة يعلن الس عن قراره باألسلوب الذي 
 -: ذلك ما يلييراه مناسبا مبا يف

  



 3

 

1) Announcing the desire to license 
the service by public tender in 
accordance with the bases and 
conditions approved by the Board. 

2) Allowing the submission of 
applications for the licensing of a 
new service by whoever meets the 
conditions approved by the Board. 

3) Proposing to Licensees to offer 
new services within the Kingdom. 

 

1.2   The TRC issues this Statement pursuant to 
the decision of the Council of Ministers No 
3113, dated 4/11/2008, which pursuant to 
the provisions of Article 32 of the 
Telecommunications Law, has authorised 
the use of a public tender to grant the first 
3G Spectrum Licence and thus establish the 
Market Price for subsequent assignments of 
3G Spectrum. 

1.3   By publishing this Statement, TRC seeks to 
act transparently and objectively as part of a 
process in securing the conditions for 
effective competition in the mobile telecom 
sector in Jordan. 

1.4   The positions described in this Statement are 
for advanced notification and guidance only. 
The detailed tender process will be specified 
in the official tender documents which will 
be published by TRC as soon as is possible. 

 

1.5   Clarification on the points made in this 
Statement and the definitions of capitalised 
terms can be found in the related document 
entitled: 

Explanatory Memorandum Regarding the Results 
of Consultation for Licensing the use of 3G 
Cellular Communications Technologies 
Radio Frequencies in Jordan 

published pursuant to TRC Board Decision       
No 5-24/2008  of 25/11/2008 

 

  
اإلعالن عن الرغبة يف ترخيص اخلدمة مبوجب  )1

عطاءات عامة ، وفق األسس والشروط اليت يقرها 
 .الس

فتح باب تقدمي الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل  )2
 .من تتوافر فيه الشروط اليت يقررها الس

عرض تقدمي خدمات على األشخاص املرخص هلم  )3
  .اململكةلتقدمي خدمات جديدة داخل 

  

 رقم  تصدر الهيئة هذا التصريح تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء1/2

 أحكام  الصادر باالستناد إلى،4/11/2008 تاريخ 3113

 بالموافقة على إجازة  ، من قانون االتصاالت32المادة 

استخدام أسلوب العطاءات العامة لمنح الرخصة األولى 

لسوقي لترددات الجيل الثالث وبما يؤسس السعر ا

  .للتخصيصات الالحقة لترددات الجيل الثالث

 تسعى الهيئة من خالل إصدار هذا التصريح ألن تتصرف 1/3

بشفافية وموضوعية كجزء من عملية إيجاد الظروف 

 قطاع االتصاالت المتنقلة في المناسبة للمنافسة الفعالة في

  .األردن

 إن المواقف الموصوفة في هذا التصريح هي لإلشعار 1/4

 يتم تحديد تفاصيل عملية المسبق واإلرشاد فقط ، وسوف

العطاء في وثيقة العطاء الرسمية التي ستقوم الهيئة 

  .بإصدارها في أقرب فرصة ممكنة

 يمكن االطالع على التوضيحات المتعلقة بالنقاط الواردة في 1/5

  وتعاريف المصطلحات المستخدمة فيههذا التصريح

يحية  باللغة اإلنكليزية تحت بالرجوع إلى المذكرة التوض

   :عنوان
Explanatory Memorandum Regarding the Results 

of Consultation for Licensing the use of 3G 
Cellular Communications Technologies Radio 

Frequencies in Jordan 
  

 24/2008-5 الصادرة وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم

     25/11/2008 تاريخ
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2 Basic Principles 

 

2.1 The basic principles that the TRC will adopt 
for licensing the use of frequencies in the 
2.1GHz band (3G Spectrum) are: 

 

a) To ensure the efficient use of the radio 
spectrum. Therefore, the TRC believes that 
among the means of achieving this objective 
is the setting of a realistic level of spectrum 
acquisition fees, and that it is appropriate to 
set spectrum acquisition fees at the market 
price. 

b) Pricing the frequency spectrum at rates below 
the market price is contrary to Government 
Policy. 

c) That the most appropriate method of 
determining the Market Price for the 
frequency spectrum is by means of a 
competitive process and that a public tender is 
the most appropriate procedure, 

d) To grant a single license authorising the use 
of a particular assignment of 3G Spectrum 
through the public tender to the winning 
bidder. 

e) Unless otherwise stated, no Person will be 
denied the opportunity to participate in the 
public tender to acquire the first 3G Spectrum 
License. 

f) To set a separation period of ten months 
between the grant of the first 3G Spectrum 
Licence and the grant of subsequent 3G 
Spectrum Licenses.  

g) To give the current licensees who provide 
public mobile wireless services (Incumbent 
operators) the opportunity to acquire a 3G  
Spectrum Licence after the elapse of the 
separation period as set out in this Statement. 

 

 

 

  

  المبادئ األساسية. 2

  
 

 المبادئ األساسية التي ستتبناها الهيئة لترخيص استخدام 2/1

  :هي . هـ. ج2.1ترددات الجيل الثالث في النطاق 

  
وعليه ، . التأكد من استخدام الطيف الراديوي بكفاءة عالية   )أ 

هو المبدأ ترى الهيئة أن من الوسائل المناسبة لتحقيق هذا 

ى الواقعي لرسوم حيازة الطيف وأن الوسيلة تحديد المستو

 .المناسبة لهذه الغاية هي أن يتم التحديد وفقاً ألسعار السوق

  

تسعير الطيف الترددي بمستوى أقل من سعر السوق ن أ  )ب 

 .يتعارض مع السياسة العامة للحكومة

  

أن أفضل وسيلة لتحديد سعر السوق للطيف الترددي هي   )ج 

سلوب العطاءات العامة هو بواسطة عملية تنافسية وأن أ

 .األسلوب المناسب لهذه الغاية
  

 للسماح باستخدامالعام منح رخصة واحدة من خالل العطاء   )د 

 .لفائزل ترددات طيف الجيل الثالث تخصيص محدد من
  

 المشاركة بالعطاء فرصةمن شخص حرم أي يسوف لن   )ه 

الرخصة األولى من ترددات لحصول على العام من أجل ا

 .ث ما لم يتم النص عليه بخالف ذلكالجيل الثال

 ما بين منح الرخصة  مدتها عشرة أشهرفترة فاصلةتحديد   )و 

األولى لطيف الجيل الثالث ومنح الرخص الالحقة لهذا 

 .الطيف

 الفرصة للمرخص لهم الحاليين الذين يقدمون خدمات إتاحة  )ز 

) ين قائمال ينمشغلال(االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة 

 بعد انقضاء على ترخيص لترددات الجيل الثالثلحصول ل

 . وذلك على النحو المبين في هذا التصريحالفترة الفاصلة
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3 Eligibility and Awarding 
Mechanism – First License 

3.1   TRC will in the first instance offer a single 
3G Spectrum License through a public 
tender. 

3.2   All participants in the tender process (the 
bidders) will need to qualify for participation 
by providing certain statements and 
undertakings as set out in the Tender 
Documents.  Such statements and 
undertakings will be binding on the winner 
of the public tender and may include 
(without limitation) : an undertaking to 
rollout the 3G network and provide the 3G 
services in various regions; and an 
undertakings to abide by any provisions 
regarding a change of control of the 
Licensee. 

All subsequent applicants for 3G Spectrum 
licenses will be required to provide similar 
undertakings. The purpose of such 
undertakings is to ensure that all applicants 
for 3G Spectrum Licenses make their 
applications and submissions on the basis of 
firm plans.   

 

 

 

3.3 Eligibility to Participate in the Tender: 

 

The TRC will issue a Special Invitation to 
Tender, where any person who holds an 
Individual License, or has submitted or 
intends to submit an application to TRC for 
the acquisition of an Individual License, will 
be considered as eligible to participate in the 
tender in accordance with the terms and 
conditions that will be specified in the tender 
document. 

 

 

  

  . الرخصة األولى–آلية اإلحالة التأهيل و. 3

  

 ستقوم الهيئة في البداية بعرض رخصة واحدة لترددات 3/1

  .الجيل الثالث من خالل عطاء عام

  

مقدمي (شاركين في العطاء  سيكون مطلوباً من جميع الم3/2

من خالل تقديم إفادات التأهل للمشاركة ) العروض 

. وتعهدات معينة على الوجه المحدد في وثائق العطاء

وستكون هذه اإلفادات والتعهدات ملزمة للفائز بالعطاء 

التعهد بنشر الشبكات وتقديم خدمات ) دون حصر(تشمل و

بااللتزام بأية مختلف المناطق والتعهد الجيل الثالث في 

  . أحكام تتعلق بالتغيير في السيطرة على المرخص له

  

  

 الحقاًالذين سيتقدمون  من جميع سيكون مطلوباً أيضاًو

 ميعلى رخص ترددات الجيل الثالث تقدبطلبات للحصول 

اإلفادات  الغاية من تلكذلك أن . تعهدات مماثلةإفادات و

 ولحصن للتقدموأن جميع الذين سي التعهدات هي ضمانو

قد تقدموا على رخص استخدام ترددات الجيل الثالث 

  . خطط مدروسةبطلباتهم وعروضهم بناء على 

  

  

 

  :  أهلية المشاركة بالعطاء 3/3

   

  

ستقوم الهيئة بإصدار دعوة خاصة بالعطاء، حيث سيتم 

 من الهيئة أو  على رخصة فرديةائزح اعتبار أي شخص

ئة من أجل الحصول على تقدم أو ينوي تقديم طلب إلى الهي

، ووفقا للشروط لعطاءبا لمشاركةمؤهالً ل رخصة فردية

 والمتطلبات التي سيتم تحديدها في وثيقة العطاء  
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3.4  Bidders will be invited to submit bids 
comprising technical and financial proposals 
where: 

• The technical proposal will be in the form 
specified in the Tender Documents (to be 
published) and shall consist of the 
provision of information and 
commitments as set out in the Tender 
Documents. 

• The financial proposal shall take the form 
of a single sealed bid for the acquisition 
price of a paired channel of 3G Spectrum 
(5+5 MHz), 

• The Bidders will be required to attach to 
their financial offers a bank guarantee 
(Bid Bond) as will be specified in the 
Tender Documents. 

 

3.5   Bidders will be free to state their spectrum 
requirement in one of the following 
alternatives: 

• 10 MHz, paired FDD (2 x (5+5) MHz); 

or 

• 15 MHz, paired FDD (3 x (5+5) MHz). 

or 

• 20 MHz, paired FDD (4 x (5+5) MHz). 

 

3.6   The minimum acceptable price (reserve 
price) for each pair of FDD/3G channels (5 
+ 5) MHz spectrum in the 2.1 GHz band 
shall be set at (JD 25,000,000) twenty five 
million Jordanian Dinars. 

 

3.7   The winner of the tender will be required to 
pay the fees specified in the Tender 
Documents for the evacuation of the 
frequencies by the current users (the Armed 
Forces).   

 

  

مالية الفنية وال هم لتقديم عروضمقدمي العروض ستتم دعوة 3/4

  :بحيث

  

يكون العرض الفني بالشكل المحدد في وثائق العطاء  •

  الهيئة بإفادات ون من تزويد التي سيتم إعدادها، ويتك

 . يتم تحديدها في وثائق العطاء وتعهدات

 

واحدة يكون العرض المالي بشكل ظرف مختوم لحزمة  •

 .).هـ. م5+5(مزدوجة من ترددات الجيل الثالث 

 

كفالة مشاركة (يرفق مع العرض المالي كفالة بنكية  •

. وحسب التفاصيل التي ستبينها وثائق العطاء ) بالعطاء

   

  

الحزم احتياجاتهم من تحديد  حرية لمقدمي العروض سيكون 3/5

  :الترددية من خالل انتقاء أحد الخيارات التالية

  

 FDD  مزدوجة . هـ.م 10 أي: حزمتين مزدوجتين •

)2 x) 5+5 (؛ أو.) هـ.م 

   FDDمزدوجة .هـ. م15أي : ثالث حزم مزدوجة •

)3 x) 5 + 5 (أو.) هـ.م 

     FDDمزدوجة . هـ. م20أي : أربع حزم مزدوجة •

) 4 x) 5+5( هـ.م.(. 

  
واحدة كل حزمة رسوم حيازة  ل المقبول سيكون الحد األدنى3/6

من  ) FDD( مزدوجة . هـ.م ) 5 + 5( مكونة من  

 )25.000.000(هو .) هـ.ج2.1(ترددات الجيل الثالث 

  .خمسة وعشرون مليون دينار أردني

  

في دفع المبالغ المحددة  سيترتب على الفائز بالعطاء أن ي3/7

الجهة التي مقابل إخالء الترددات من قبل وثيقة العطاء 

  ).القوات المسلحة(حالياً  تلك الترددات تستخدم
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3.8   The bidder whose proposal fully complies 
with the requirements of the Tender 
Documents and who submits the highest bid 
for the acquisition fee for a pair of FDD/3G 
channels (5+5 MHz) will be the Candidate 
Winner of the 3G Spectrum License. This 
will be true even if the number of paired 
channels required by the winner is less than 
the requirements of other bidders and 
consequently the total amount of money 
pledged by the winning bidder is lower than 
the amount of money pledged by another 
bidder. 

3.9   The 3G Spectrum License will be granted to 
the Candidate Winner once the following 
conditions are realised:  

    a. The Candidate Winner holds a valid 
Individual License obtained in accordance 
with the relevant TRC Instructions 
concerning the acquisition of Individual 
Licenses, which requires the registration of a 
company at the Ministry of Industry and 
Trade. 

    b. The Candidate Winner has fulfilled all the 
requirements for obtaining the 3G Spectrum 
License in accordance with the: 

“Instructions Regarding the Application and 
conditions for the Issuance of a General 
Radio Spectrum License for 
Radiocommunication Systems Related to the 
Integrated Licensing Regime” 

 

Published on TRC website : 

http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/General%20Spectrum.pdf?lang=english 

   c. The Candidate Winner has paid the full 
amounts of money related to total bandwidth 
of the 3G spectrum, which will include the 
acquisition fees, the annual returns and the 
evacuation charges as specified in the 
Tender Documents, 

 

 

  

متطلبات وثائق كافة  العرض الذي يلبي مقدم سيعتبر 3/8

  الواحدةللحزمةقيمة لرسم الحيازة العطاء والذي يقدم أعلى 

شح األول للفوز برخصة هو المر) هـ. م5+5(المزدوجة 

وسيكون هذا صحيحاً حتى وإن كان . ترددات الجيل الثالث

 من الحزم المطلوبة  أقلالتي يطلبها المزدوجة الحزمعدد 

 وبالتالي كان المجموع الكلي من قبل المتنافسين اآلخرين

للمبلغ الذي سيتم دفعه من قبل الفائز أقل من المبلغ الكلي 

  . آخرمنافسالذي يعرضه 

  

 ستمنح رخصة ترددات الجيل الثالث إلى المرشح للفوز  3/9

  :تحقق الشروط التاليةعند 

 
حصول المرشح للفوز على رخصة فردية سارية   )أ 

المفعول يكون قد حصل عليها وفقا لتعليمات و 

شروط الهيئة المتعلقة بالحصول على الرخص 

والتي تتطلب تسجيل شركة لدى وزارة  الفردية ،

  .ارةالصناعة والتج

أن يكون المرشح للفوز قد استكمل كافة متطلبات   )ب 

الحصول على رخصة ترددات الجيل الثالث وفقا لما 

:                                       هو مبين في 

التعليمات اخلاصة بإجراءات وشروط احلصول على  "
رخصة عامة ألنظمة االتصاالت الراديوية املتعلقة باإلطار 

 ". تكامل للترخيص والتنظيمالتنظيمي امل

 
 : على الموقع اإللكتروني للهيئةالمنشورة

 
http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/general%20spectrum.pdf?lang=arabic 
  

وز قد دفع كامل المبالغ المتحققة أن يكون المرشح للف  )ج 

لحيازة واستخدام ترددات الجيل الثالث المطلوبة 

والتي تتضمن رسوم الحيازة والعوائد السنوية وبدالت 

إخالء الترددات كما هي محددة في وثائق دعوة 

 .العطاء
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4 Awarding Mechanism – Subsequent 
Licenses 

4.1   Following the successful conclusion of the 
public tender and the grant of the first 3G 
Spectrum Licence, a separation period will 
commence and no further 3G Spectrum 
Licenses will be granted during the 
separation period.                              On the 
expiry of the separation period, a reserve 
period will commence (see Article 6 below).  
During the reserve period, the remaining 3G 
Spectrum will be offered to the incumbent 
operators only.  The acquisition price will be 
equal to the price of the winning bid of the 
tender, in addition to the evacuation charges 
and the annual returns.                              
The reserve period for the Incumbent 
operators will last for three (3) months. If 
after the elapse of this period the reserved 
3G Spectrum has not been made use of by 
the Incumbent operators, TRC reserves the 
right to commence proceedings for another 
public tender to so assign that spectrum or to 
dispose of it by means of the mechanism and 
/or acquisition fees that the TRC finds 
appropriate. 

4.2   During the reserve period, TRC will process 
applications from Incumbents who have not 
won the tender for acquiring two FDD slots 
(2x (5+5) MHz) for each operator from the 
remaining frequencies in a timely manner 
and on a first come first served basis. 

4.3   This tender process will be automatically 
cancelled in the event that no offers are 
submitted, and all the procedures described 
in this document for the assignment of 
frequencies to the incumbent operators will 
also be cancelled.  In such circumstances, 
TRC shall have the right to take the 
necessary measures for the assignment of the 
3G Spectrum in any way TRC determines 
appropriate including re-tendering with 
modified terms and conditions and a revised 
reserve price of the unit FDD spectrum if 
necessary. 

 

  

   الرخص الالحقة–آلية اإلحالة . 4

  
لى من ترددات إجراءات منح الرخصة األو بعد االنتهاء من 4/1

الجيل الثالث فستكون هناك فترة فاصلة تتوقف فيها الهيئة 

  . عن منح رخص إضافية لتلك الترددات

بعد انقضاء تلك الفترة الفاصلة ستبدأ الهيئة باحتساب فترة 

وسيتم خالل فترة )  أدناه6 المادة انظر(تسمى فترة الحجز 

 ئمينعرض الطيف المتبقي على المشغلين القاهذه  الحجز

مساوياً ، وسيكون سعر الحيازة فقط الذين لم يفوزوا بالعطاء

 والعوائد اإلخالءلبدالت سعر الفوز بالعطاء باإلضافة ل

  . السنوية

 للمشغلين القائمين الذين لم يفوزوا و تستمر فترة الحجز

ولم الحجز فإذا انقضت فترة بالعطاء لمدة ثالثة أشهر، 

فإن الهيئة تحتفظ لعرض، يستفد هؤالء المشغلين من هذا ا

عطاء عام جديد لتخصيص ذلك طرح بحق البدء بإجراءاٍت ل

أو رسوم الحيازة التي / أو التصرف به باآللية والطيف

  .تراها الهيئة مناسبة

     

المقدمة من قبل المشغلين بالتعامل مع الطلبات   ستقوم الهيئة4/2

مزدوجتين وحدتين لحيازة القائمين الذين لم يفوزوا بالعطاء 

)2 x) 5+5 (حزم الترددات المتبقيةلكٍل منهم من .) هـ.م  

  . بأول  أوالًخالل فترة الحجز

  

 يعتبر العطاء ملغى تلقائياً  في حالة عدم ورود أي 4/3

عروض، وتعتبر كافة اإلجراءات الموصوفة أعاله 

لتخصيص الترددات للمشغلين القائمين الذين لم يفوزوا 

 في و في هذه الحالة يكون للهيئة الحق. بالعطاء ملغاة أيضاً

ترخيص ترددات الجيل الثالث ل  اتخاذ اإلجراءات الالزمة

بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك إعادة طرح العطاء 

وتغيير الشروط و الحد األدنى لسعر الحزمة الواحدة 

  . المزدوجة للترددات عند اللزوم
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5 Spectrum Availability and 
Assignment Plan 

5.1   TRC will make available the entire 3G 
(2.1GHz) spectrum allocation, [ i.e., a 
maximum capacity of (2 x 60 MHz) of FDD 
plus (55 MHz) of TDD] , as set out in the 
following tables: 

  

  خطة تخصيص الطيف. 5
  

 ستقوم الهيئة بتوفير كامل الطيف الموزع لغايات الجيل 5/1

 x 60 2(أي ما يبلغ بحده األعلى  [.) هـ.ج2.1(الثالث 

.) هـ.م 55( وكذلك) FDD(مزدوجة المن الحزم .) هـ.م

 ينوكما هو مبين في الجدول،  ]) TDD(متصلة ال حزممن ال

  :ينالتالي

 

      )المزدوجة (الحزم األساسية   

  2.1 GHz (FDD) – Basic 

Up-Link  

(MHz) 

Down-Link  

(MHz) 

SLOT From to From To 

2.1 - FDD – 1 1920 1925 2110 2115 

2.1 - FDD – 2 1925 1930 2115 2120 

2.1 - FDD – 3 1930 1935 2120 2125 

2.1 - FDD – 4 1935 1940 2125 2130 

2.1 - FDD – 5 1940 1945 2130 2135 

2.1 - FDD – 6 1945 1950 2135 2140 

2.1 - FDD – 7 1950 1955 2140 2145 

2.1 - FDD – 8 1955 1960 2145 2150 

2.1 - FDD – 9 1960 1965 2150 2155 

2.1 - FDD -10 1965 1970 2155 2160 

2.1 - FDD -11 1970 1975 2160 2165 

2.1 - FDD -12 1975 1980 2165 2170 
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  )المتصلة(يارية  الحزم االخت

2.1 GHz (TDD) – Optional 

SLOT From (MHz) To (MHz) 

2.1  -  TDD – 1 1880 1885 

2.1  -  TDD – 2 1885 1890 

2.1  -  TDD – 3 1890 1895 

2.1  -  TDD – 4 1895 1900 

2.1  -  TDD – 5 1900 1905 

2.1  -  TDD – 6 1905 1910 

2.1  -  TDD – 7 1910 1915 

2.1  -  TDD – 8 1915 1920 

2.1  -  TDD – 9 2010 2015 

2.1  -  TDD – 10 2015 2020 

2.1  -  TDD – 11 2020 2025 

 

 

 

5.2   The available 3G /TDD spectrum capacity 
exceeds the foreseen collective demand of 
the market in Jordan, and one channel (1 x 5 
MHz) shall be available for awarding to any 
3G FDD spectrum Licensee on a first come 
first served basis, for a price that is equal to 
half of the Award Price of the paired (5+5 
MHz) FDD channel. 

 

 

 

 

 

  

) TDD(السعة المتوفرة من طيف الترددات المتصلة إن  5/2

للجيل الثالث تفوق الحاجة الكلية للسوق في األردن، وسيتم 

لتخصيصها أليٍ من ) هـ.م x 5 1( واحدة حزمة إتاحة

 حسب أولوية تقديم ) FDD( بالطيف المزدوج المرخص لهم

، وبسعر يساوي نصف سعر اإلحالة زمةطلباتهم لهذه الح

  .)FDD(المزدوج ) هـ. م5+5(للطيف 
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6 Timeline 

 

6.1   The timeline for the 3G Licensing 
Programme is depicted in the following 
diagram: 

  

  اإلطار الزمني . 6

  
رنامج ترخيص ترددات اإلطار الزمني لبالتالي  يبين الشكل 6/1

  :الجيل الثالث
  

 

 

 
6.2   The following table indicates the expected 

time sequence for the tender process and 
beyond: 

Anouncement of tender details : 26/11/2008 

Releas of tender documents      : 14/12/2008 

Closing date (Bid Submission) : 27/1/2009  

Declaration of Candidate Winner : 28/1/2009 

Issuing / modifying licenses : 29/1-21/2/2009 

The Seperation Period        : 22/2-21/12/2009 

The Reservation Period : 22/12/2009-21/3/2010 

 

  

اءات  يبين الجدول التالي التسلسل الزمني المتوقع إلجر6/2

  :العطاء وما بعده

   26/11/2008:  االعالن عن تفاصيل العطاء    

   14/12/2008:  إطالق وثيقة العطاء            

   27/1/2009:  املوعد النهائي لتسليم العروض 

   28/1/2009:  إعالن املرشح للفوز          

   21/2/2009-29/1:  تعديل الرخص        /إصدار

   21/12/2009-22/2             :  الفترة الفاصلة   

   21/3/2010-22/12/2009: فترة احلجز             
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7 Duration of 3G Spectrum License 

 

7.1   The 3G Spectrum Licenses shall be awarded 
for a term of fifteen years as of the effective 
date of each license.  

 

 

 

 

8 Provisions applicable to 2G 
Spectrum 

 

8.a   Licensing the 2G Spectrum for providing 
2G services 

8.a.1 Upon the successful conclusion of the 3G 
tendering process, the TRC will commence 
receiving and processing license applications 
for 2GSpectrum in the 900 MHz and 1800 
MHz bands in accordance with the 
provisions of the ‘‘Instructions Regarding 
the Application Procedures and Conditions 
for the Issuance of a General Radio 
Spectrum License for Radio-
communications Systems Related to the 
Integrated Licensing Regime’’. 

http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/General%20Spectrum.pdf?lang=english 

8.a.2 TRC will make the 2G Spectrum available 
against an acquisition fee which equates to 
130% of the winning price of  a unit of (5+5) 
MHz of FDD 3G (2.1GHz) spectrum. 

 

 

 

 

  
  
  
  
  مدة سريان رخصة ترددات الجيل الثالث. 7
  
  
 عشر خمسة تبلغ لمدة الثالث الجيل ترددات رخص منح سيتم 7/1

  .رخصة كل مفعول سريان تاريخ من اعتباراً تبدأ سنة

  

  

  

  

  
  

  ت الجيل الثانيتردداترخيص استخدام . 8

  

  
 ترخيص استخدام ترددات الجيل الثاني لتقديم خدمات - أ/8

  الجيل الثاني 

  
 بعد إتمام عطاء ترددات الجيل الثالث بنجاح ستباشر 1- أ/8

الهيئة بفتح باب تقديم طلبات الحصول على رخص 

 و. هـ. م900 (ترددات الجيل الثاني في النطاقين 

لخاصة بإجراءات للتعليمات ا" وفقا ) هـ. م1800

وشروط الحصول على رخصة عامة ألنظمة االتصاالت 

الراديوية المتعلقة باإلطار التنظيمي المتكامل للترخيص 

  ."والتنظيم
http://www.trc.gov.jo/images/stories/pdf/general%20spectrum.pdf?lang=arabic 
 

 ستعرض الهيئة ترددات الجيل الثاني مقابل رسوم حيازة 2- أ/8

لكل حزمة من قيمة العرض الفائز %) 130(تساوي 

من  ) FDD( مزدوجة . هـ.م) 5 + 5(مكونة من 

  ..)هـ.ج 2.1(ترددات الجيل الثالث 
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8.a.3 Any of the Incumbents and the winner of the 
3G tender will be eligible to apply for 2G 
Spectrum.  TRC will endeavour to satisfy all 
demands for 2G Spectrum against payment 
of the requisite acquisition fees, annual 
returns and evacuation charges.   

 

 

8.a.4 In the event that the justified demand (as 
approved by TRC) for the 2G Spectrum in 
the (900 MHz) band specifically exceeds the 
currently available supply (5+5 MHz),  TRC 
will in the first instance propose that 
interested applicants share the slot.  If this is 
not acceptable to those interested in this 
band, TRC will seek to conduct a special 
auction to select a winner.  Participation in 
such auction would be limited to those 
parties who have justified applications for 
access to the 900 MHz spectrum. In this 
latter case, the reserve price for this 2G 
Spectrum will be equal to 130% of the 
winning price of the 3G tender. 

 

 

 

8.b  Licensing the use of 2G Spectrum for 
providing 3G services 

   

8.b.1 This subject forms part of a wider policy 
debate, including technology neutrality, 
convergence and removal of regulatory 
asymmetries between mobile and fixed 
services. 

8.b.2 TRC will develop its position regarding 
these issues in a consultative and transparent 
manner after the elapse of a suitable period 
from the completion of the current 3G 
spectrum licensing programme. 

 

  

  

  

ائز بعطاء ترددات يجوز ألي من المشغلين القائمين وللف 3- أ/8

الجيل الثالث إذا كان جديدا أن يتقدم بطلب الحصول على 

رخصة ترددات الجيل الثاني، وستعمل الهيئة على تلبية 

أقصى ما يمكن من تلك الطلبات مقابل دفع رسوم الحيازة 

  .والعوائد السنوية وبدالت اإلخالء المقررة

  

  

  

عليها من قبل الموافق ( إذا تجاوزت الطلبات المبررة 4- أ/8

بالتحديد السعة ) هـ. م900(الستخدام نطاق ) الهيئة

،  ولتلبية أقصى ما )هـ. م5+5(المتاحة حالياً و هي 

يمكن من الطلبات فإن الهيئة ستبدأ باقتراح تقاسم تلك 

وإذا . السعة بين أصحاب الطلبات المهتمين بهذا النطاق 

ذا النطاق فإن لم يكن ذلك االقتراح مقبوالً لدى المهتمين به

الهيئة ستسعى لطرح تلك السعة في عطاء خاص الختيار 

وفي هذه الحالة ستكون المشاركة في العطاء . الفائز

محصورة فقط على أصحاب الطلبات المبررة الستخدام 

وسيكون الحد األدنى للدخول ) هـ. م900(هذا النطاق 

من سعر الفوز %) 130(في هذا العطاء الخاص مساوياً ل

  . اء ترددات الجيل الثالثلعط

   

  

 ترخيص استخدام ترددات الجيل الثاني لتقديم خدمات -ب/8

  الجيل الثالث

  
اً من مجال أوسع للسياسة ء هذا الموضوع يشكل جز1-ب/8

العامة بما في ذلك حيادية التكنولوجيا واالندماج وإزالة 

  .التباين التنظيمي بين الخدمات المتنقلة والثابتة
  

وم الهيئة بتحديد موقفها فيما يتعلق بهذه المسائل  ستق2-ب/8

بشفافية من خالل عملية استشارية عامة بعد االنتهاء من 

 بفترة البرنامج الحالي لترخيص ترددات الجيل الثالث

  .زمنية مناسبة
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9 Taxes, Fees and Revenue Share 

  

9.1  All Individual Licensees who provide Public 
Mobile Wireless Services  are subject to the 
payment of revenue share of 10% of their 
operational revenues in addition to other 
taxes and custom duties imposed by the 
prevailing laws and by-laws. 

 

   

9.1  The TRC will request from the Council of 
Ministers to grant the companies that acquire 
3G frequencies and any new company that 
acquires 2G frequencies an exemption from 
customs duties for a period of four years in 
the same way that was granted to mobile 
telecommunication companies previously.    

 

 

   

  

  

  

  الرسوم والمشاركة بالعوائد الضرائب و. 9
   

  

دمات جميع المرخص لهم برخصة فردية الذين يقدمون الخ 9/1

الالسلكية المتنقلة العامة يخضعون لدفع حصة المشاركة 

 باإلضافة  التشغيليةمن عوائدهم% 10بالعوائد بواقع 

للمستحقات الضريبة والجمركية األخرى المفروضة بموجب 

  .القوانين واألنظمة السائدة

  

  

 ستطلب الهيئة من مجلس الوزراء منح الشركات التي 9/2

الثالث أو أي شركة جديدة تحصل على ترددات الجيل 

تحصل على ترددات الجيل الثاني منحها إعفاءات جمركية 

لمدة أربع سنوات أسوةً بما تم منحه لشركات االتصاالت 

  .المتنقلة سابقاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


