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SECTION 1 : INTRODUCTORY 
PROVISIONS 

Article 1 : Citation 

These Instructions shall be cited as the 
Instructions Regarding the Application 
Procedures and Conditions for the 
Issuance of a General Radio Spectrum 
License for Radiocommunication 
Systems Related to the Integrated 
Licensing Regime (hereinafter 
“Instructions”). 

Article 2 : Purpose 

These Instructions aim to establish the 
procedures and criteria under which 
applicants may be licensed to use the 
radio frequency spectrum for 
Radiocommunication Systems relating to 
the provision of Public 
Telecommunication Services and/or the 
operation of Public Telecommunication 
networks in Jordan under the Integrated 
Licensing Regime. 

Article 3 : Definitions 
The following words and phrases shall 
have the meanings assigned thereto 
unless the context indicates otherwise. 
Any words or phrases not defined 
hereunder shall have the meanings 
ascribed thereto in the 
Telecommunications Law and 
Regulations issued pursuant thereto. 

3.1 Applicant means the Person that 
is applying for a License. 

3.2 Application means the 
Application Form and related 

مقدمة: القسم األول 

  التسمية: المادة األولى 

إجراءات التعليمات الخاصة ب "التعليماتتسمى هذه 

طيف ترددي الحصول على رخصة تقديم طلبات  وشروط

اإلطار ب المتعلقة ةالراديوياالتصاالت عامة ألنظمة 

ويشار إليها فيما بعد بـ ( " للترخيصالتنظيمي المتكامل

)."التعليمات"

الغاية: دة الثانية الما

اإلجراءات والمعايير   تهدف هذه التعليمات إلى وضع

التي يتم بموجبها ترخيص المتقدمين بطلبات الستخدام 

 لتقديم أنظمة اتصاالت راديوية في الطيف الراديوي

 شبكات االتصاالتأو تشغيل / و العامةخدمات االتصاالت

لمتكامل اإلطار التنظيمي ا في ظل في المملكة العامة

 .للترخيص

تعريفات: المادة الثالثة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه 

التعليمات المعاني المخصصـة لها أدناه، ما لم تدل 

ية كلمة أو عبارة لم يتم يكون ألالقرينة على غير ذلك، و

 في المخصص لهاتعريفها في هذه التعليمات المعنى 

  . الصادرة بمقتضاهالقرارات التنظيميةو قانون االتصاالت

طلب للحصول بقدم ت الذي يالشخص : مقدم الطلب 1/3

 .رخصةعلى 

التي يتم  ومرفقاته المقدم طلبالنموذج  : الطلب 2/3
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attachments that are submitted to 
the TRC. 

 

3.3 Application Form means the 
application forms for a General 
Radio Spectrum License for 
Radiocommunication Systems 
Related to the Integrated 
Licensing Regime  , as approved 
by the TRC and amended from 
time to time. 

3.4 Class License means a license to 
provide public 
telecommunications services 
and/or operate public 
telecommunications networks (i) 
not requiring the use of scarce 
resources, or (ii) requiring the use 
of scarce resources, including 
radio frequency spectrum, that 
have been specifically exempted 
by the TRC from an Individual 
License requirement. 

3.5 Companies Law means the 
enacted Companies Law. 

3.6 Individual License means a 
license to provide public 
telecommunications services 
and/or operate public 
telecommunications networks that 
use in the provision of some or all 
services or operation of networks 
scarce resources, which include 
radio frequency spectrum, that 
have not been specifically 
exempted by the TRC from an 
Individual License requirement. 

 

3.7 Integrated Licensing Regime 
means the licensing regime for 
public telecommunications 
services and networks that 

 .لهيئةلتقديمها  

  

 

الخاص نموذج الطلب هو  : نموذج الطلب 3/3

الراديوي ألنظمة االتصاالت للطيف  عامةبرخصة 

المتكامل التنظيمي إلطار ابالمتعلقة  الراديوية

 وأية تعديالت الهيئةالمعتمد من قبل  للترخيص

  .تطرأ عليه من حين إلى آخر

تقديم خدمات هي رخصة : الفئويةرخصة ال 4/3

 شبكات اتصاالت عامةأو تشغيل / واتصاالت عامة

ال يتطلب تقديمها استخدام الموارد ) i(والتي 

 تشمل تتطلب استخدام موارد نادرة) ii (نادرة أوال

تم استثناؤها والتي  الراديوي  التردداتطيف

الرخصة متطلبات   منالهيئةمن قبل  بالتحديد

 .الفردية

 

 .قانون الشركات المعمول به : قانون الشركات 5/3

خدمات هي رخصة لتقديم  : الرخصة الفردية 6/3

 شبكات اتصاالت عامةأو تشغيل / واتصاالت عامة

ض أو كل لتقديم بع ،استخدام الموارد النادرةب

الخدمات أو لتشغيل الشبكات والتي تشمل طيف 

الترددات الراديوية غير المستثناة تحديداً من قبل 

 .الرخصة الفردية من متطلبات الهيئة

  

  

 االطار هو: المتكامل للترخيصالتنظيمي اإلطار  7/3

خدمات وشبكات االتصاالت  لترخيص التنظيمي

 ةرخصة فردي الحصول على  والذي يتطلبالعامة
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requires an individual License for 
networks and services that use 
scarce resources, including radio 
spectrum, and a Class License for 
those networks and services not 
utilizing scarce resources or using 
radio spectrum on an exempted 
basis. 

 

 

 

3.8 License or General Radio 
Spectrum License means a 
General Radio Spectrum License 
for Radiocommunication Systems 
Related to the Integrated 
Licensing Regime. 

3.9 Licensee means the holder of a 
General Radio Spectrum License. 

3.10 Person means any individual, 
company, corporation, 
partnership, joint venture, 
consortium, government or 
governmental entity. 

 

3.11 Radio Frequencies or 
Frequencies mean the radio 
frequencies assigned to the 
Licensee for exclusive use in the 
operation of its licensed activities, 
as amended or modified in 
accordance with TRC 
Regulations. 

3.12 Radio Station means one or more 
transmitters or receivers or a 
combination of transmitters and 
receivers, including the 
supplemental equipment, 
necessary at a specific location, 
for carrying out the purpose of 
offering a radiocommunications, 
radio astronomy, or broadcasting 

 ،للشبكات والخدمات التي تستخدم الموارد النادرة

طيف الراديوي، والحصول على البما في ذلك 

لشبكات والخدمات التي ال تلك ا رخصة فئوية

تستخدم الموارد النادرة أو تستخدم الطيف 

 .ئيةالراديوي بصفة استثنا

  

  

هي : عامة طيف راديوي رخصة أو رخصة 8/3

 تصاالتألنظمة اال طيف راديوي عامة رخصة

 المتكامل  التنظيمياإلطاربالمتعلقة  ةالراديوي

 .للترخيص

 

 رخصةهو الشخص الحاصل على  : المرخص له 9/3

 .عامة راديويطيف 

أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة  : الشخص 10/3

أو ائتالف شركات أو اتحاد أو حكومة أو دائرة 

 .حكومية

 

هي الترددات  : الترددات أو الترددات الراديوية 11/3

  الستخدامهاللمرخص لهلراديوية المخصصة ا

، كما يتم في تشغيل نشاطاته المرخصة حصرياً

لقرارات للتعليمات واتعديلها أو تغييرها وفقاً 

 .هيئةللالتنظيمية 

جهـــاز إرسال أو استقبال أو  : محطة راديوية 12/3

أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك األجهزة 

 محدد من أجل تقديم المساعدة، الموجودة في موقع

 أو الراديوية الفلكية االتصاالت الراديويةخدمات 

 .أو اإلذاعية
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service. 

3.13 Radiocommunication System 
means a telecommunications 
system that uses radio frequencies 
for the provision of Public 
Telecommunication Services 
and/or the operation of Public 
Telecommunication Networks. 

3.14 Telecommunications Law means 
the Telecommunications Law 
(No. 13 of 1995) of Jordan, and 
its amendments. 

3.15 TRC means Telecommunications 
Regulatory Commission. 

 

Article 4        General Licensing 
Framework and Regulatory Regime 

 

4.1 The Application submission 
requirements and evaluation 
criteria set forth in these 
Instructions will be used to award 
General Radio Spectrum Licenses 
for Radiocommunication Systems 
Related to the Integrated 
Licensing Regime  included in 
Annex 1 of the Application Form. 

4.2 The General Radio Spectrum 
License is intended to authorize 
the use of a specific band of  
radio spectrum   for 
Radiocommunication Systems 
that are used in the provision of  
Public Telecommunications 
Service and/or the operation of 
Public Telecommunication 
Networks.   These  
Radiocommunications Systems 
include terrestrial fixed networks 
such as fixed wireless access, 
Multichannel Multipoint 

 

نظام االتصاالت الذي  : نظام االتصاالت الراديوية 13/3

خدمات يستخدم الترددات الراديوية لتقديم 

االتصاالت  شبكاتأو تشغيل / واالتصاالت العامة

 .العامة

 13قانون االتصاالت رقم  : قانون االتصاالت 14/3

 . وتعديالته1995لسنة 

 

 .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت: الهيئة  15/3

  

التنظيمي للترخيص اإلطار و الهيكل العام: المادة الرابعة 
 
  

 المذكورة التقييم معايير والطلبتعتمد متطلبات تقديم  1/4

طيف راديوي عامة رخص  لمنحفي هذه التعليمات 

 التنظيمياإلطار ب المتعلقة الراديويةلألنظمة 

من ) 1(الواردة في المرفق رقم  المتكامل للترخيص

 .نموذج الطلب

  
 
 

 تخويل إلى  العامةلطيف الراديويا ةرخصتهدف  2/4

ألنظمة استخدام حزمة معينة من الطيف الراديوي 

خدمات  التي تستخدم لتقديم االتصاالت الراديوية

شبكات االتصاالت أو تشغيل / واالتصاالت العامة

 الشبكات الراديوية ة االتصاالتأنظموتشمل . العامة

 ثابتالالسلكي النفاذ شبكات الاألرضية الثابتة مثل 

أنظمة التوزيع الراديوية متعددة القنوات والنقاط و

  متعددة النقاط الراديوية المحلية أنظمة التوزيعو

 مثل المطاريف الساتلية ذات أنظمة السواتل الثابتةو

، رضيةصغيرة جداً والمحطات األالواجهة ال
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Distribution Systems(MMDS), 
and Local Multipoint Distribution 
Systems (LMDS), fixed satellite 
systems such as VSAT and earth 
stations, and  mobile services, 
such as cellular mobile, land 
mobile, GMPCS, mobile satellite 
(other than GMPCS), and paging, 
are also included in the General 
Radio Spectrum License.1 

 

4.3 Radio spectrum for broadcasting 
is not included in this General 
Radio Spectrum Licensing 
framework.  Radio-based 
transmission links, such as point-
to-point microwave links, and 
other radio stations used to 
support a Radiocommunication 
Systems will continue to be 
licensed under the TRC’s existing 
Radio Spectrum Licensing 
Instructions 
(www.trc.gov.jo/Static_Arabic/co
nditions-spectrum.shtm). 

 

4.4 The Licensee must comply with 
any service specific Regulations 
that apply to the particular 
Radiocommunication System for 
which the General Radio 
Spectrum License is issued.  

  

4.5 Depending on the availability of 
radio spectrum in Jordan,, the 
TRC may decide to call for 
Applications for radio spectrum 
for a specific 
Radiocommunication System to 
be used in the provision of Public 

والخدمات المتنقلة مثل األنظمة المتنقلة الخلوية 

 وأنظمة الراديو المتنقل األرضي والخدمات المتنقلة

) GMPCS(العالمية لالتصاالت الشخصية الساتلية 

) GMPCSغير ال(واألنظمة المتنقلة الساتلية 

وأنظمة االستدعاء الراديوي والتي تعتبر جميعها 

 .العامة يويبرخصة الطيف الرادمشمولة 

  

  
 

ال يشمل  الترخيص العام للطيف الراديوي ان هيكل 3/4

وسيستمر .  خدمات البث اإلذاعيل الراديويالطيف 

ترخيص وصالت التراسل الراديوية، مثل الوصالت 

 المحطات الراديويةومن نقطة الى نقطة، الميكروية 

أنظمة األخرى التي تستخدم لغايات مساندة 

ترخيص  تعليماتموجب ، بتصاالت الراديويةاال

 الحالية والمتوفر نسخة منها على الطيف الراديوي

 :موقع الهيئة االلكتروني
conditions/Arabic_Static/jo.gov.trc.www

shtm.spectrum-  
  
 
  

القرارات ومات التعلي أن يلتزم بالمرخص لهعلى  4/4

 تم أنظمة اتصاالت راديوية المتعلقة بأية التنظيمية

 . لها عامةراديويطيف رخصة إصدار 

  

  
 
 

 وحسب توفر الطيف الترددي الراديوي في للهيئة 5/4

 طلباتتقديم تقرر أن تدعو الى األردن، أن 

لنظام اتصاالت لترخيص الطيف الترددي الراديوي 

ديم خدمات تق في الستخدامها ة معينةراديوي

، شبكات اتصاالت عامةأو تشغيل / واتصاالت عامة 
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Telecommunication Services 
and/or the operation of Public 
Telecommunication Networks, 
and will notify the public in 
advance in order for interested 
parties to have sufficient notice to 
apply for such licenses.  The 
public notice will include the 
procedures that the TRC will 
utilize to award such licenses in 
the event that multiple 
applications for specific radio 
spectrum bands are expected.  

  

4.6 Applications for an Individual or 
Class License using Radio 
Frequencies must be made 
separately under the relevant 
procedures.   

4.7 The TRC will aim, as far as 
possible, that The General Radio 
Spectrum Licenses shall terminate 
on the same date as that of the 
corresponding Individual or Class 
License.  General Radio Spectrum 
Licenses will be eligible for 
renewal in accordance with 
instructions adopted pursuant to 
Article 38 of the 
Telecommunications Law.   The 
General Radio Spectrum License 
renewal shall be subject to such 
terms and conditions as may be 
specified by the TRC in its 
discretion, provided that the 
Individual or Class License is 
renewed for the same term and 
the Licensee is not, and has not 
been, in material breach of this 
General Radio Spectrum License 
or the Individual or Class License. 

4.8 In order to apply for a License, 

لكي بشكل مسبق وذلك  للعمومعن ذلك علن ستو

مهلة  الحصول على منتتمكن كافة الجهات المهتمة 

يشتمل س .لهذه التراخيصطلبات ال كافية لتقديم

ها اإلشعار العام على اإلجراءات التي سوف تستخدم

ان من المتوقع ورود  إذا كرخصالهذه  لمنح الهيئة

 . محددةحزم راديويةعدة طلبات الستخدام 
 
  

  

  
 
 

 التي  الفردية أو  الفئويةلرخصلطلبات التقدم  6/4

 بشكل منفصل حسب الترددات الراديويةتستخدم 

 . لهذه الغايةالهيئةاإلجراءات المعتمدة لدى 

  
 

حية تنتهي صال ستهدف الهيئة، قدر اإلمكان، ألن 7/4

بنفس التاريخ الذي الراديوي  الرخصة العامة للطيف

 .القة ذات العالرخصة الفئوية أو الفرديةتنتهي فيه 

للتعليمات  العامةالراديوي  الطيفرخص وتخضع 

قانون  من 38 بموجب المادة الهيئةالتي تصدرها 

رخص يكون تجديد  . فيما يتعلق بالتجديداالتصاالت

 خاضعاً للمعايير واألسس  العامةلطيف الراديويا

وعلى أن يتم تجديد  الهيئةلشروط التي تعتمدها وا

شريطة ان  لمدة مماثلة، الفردية أو الفئوية الرخصة

مخالفة أو مرتكبا ل قد ارتكب المرخص له ال يكون

 أو  العامة الراديويالطيف رخصة جسيمة ألحكام 

 .  الفئوية أو الفرديةةالرخص

  
 
 

يجب أن تكون الجهة المتقدمة بطلب الحصول على  8/4

لقانون  وفقاً ؤهاتم إنشاشركة أردنية  خصةر
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the Applicant must be a Jordanian 
company established under the 
Companies Law.  

4.9 Parties interested in applying for a 
License must submit their 
Applications to the TRC in 
accordance with the required 
procedures as outlined in Section 
4 of these Instructions. 

4.10 All Licensees will be regulated in 
accordance with Regulations 
issued by the TRC.  

 
 
SECTION 2 : CONDITIONS OF THE 
LICENSE 
 
Article 5 : Use of Radio Frequencies 
 
Upon granting the License the Licensee 
should adhere to the following regarding 
the use of Radio Frequencies: 
 
 

5.1 The Licensee shall take all 
necessary steps to ensure that the 
use of the Radio Frequencies does 
not cause harmful interference to 
other existing licensed 
frequencies of radio stations and 
telecommunications networks 
operating on a primary basis in 
the same Radio Frequency band 
or bands or operating in the same 
area.  The licensee shall conform 
to the conditions and standards 
specified in the License including 
the sites. 

 

 

 .الشركات

  
 

المهتمة بالتقدم للحصول على يجب على الجهات  9/4

 وفقاً الطلبات للهيئة أن تقوم بتسليم رخصة

 كما هي مبينة بالجزء المطلوبةلإلجراءات المعتمدة 

 .الرابع من هذه التعليمات
 

 خاضعين للتنظيم وفقاً المرخص لهميكون جميع  10/4

  .الهيئة الصادرة عن لقرارات التنظيميةمات واللتعلي
 
  

   شروط الرخصة:القسم الثاني 

  

  استخدام الترددات الراديوية: المادة الخامسة 

  

 االلتزام بما المرخص لهعلى ينبغي  الرخصة منحعند 

  :الترددات الراديويةاستخدام ب فيما يتعلقيلي 

  

 اتخاذ كافة الخطوات الالزمة المرخص لهعلى  1/5

سبب ال ي الترددات الراديويةاستخدام أن كد من للتأ

 أخرى مرخصة تداخالت ضارة ألية ترددات

 وشبكات اتصاالت تعمل على لمحطات راديوية

الترددات أساس أولي في نفس حزمة أو حزم 

كما يجب .  ، أو عاملة في نفس المنطقةالراديوية

 قاييسالتقيد بكافة الشروط والمالمرخص له على 

 .مواقعبما في ذلك ال الرخصة  فيلمحددةا
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5.2 The radiation limits of the radio 
emission of the Licensee’s Radio 
Stations and other network 
equipment must comply with 
existing TRC Regulations.     

5.3 The Licensee acknowledges that 
other countries may authorize or 
permit the use of their radio 
frequencies in a manner that 
interferes with the Licensee’s use 
of the Frequencies and that it is 
the responsibility of the Licensee 
to report such interference as soon 
as practicable, in order that the 
TRC may take measures to deal 
with such interference.  It is the 
responsibility of the licensee to 
take all possible technical 
measures to insure that there is no 
internal interference within its 
network  prior to submitting 
interference report to TRC . The 
Licensee shall use the 
Frequencies in compliance with 
all regional inter governmental 
arrangements in effect that are 
designed to reduce radio 
interference among service 
providers.  The TRC shall defend 
the rights of the Licensee under 
the General Radio Spectrum 
License in accordance with the 
Telecommunications Law.2 

5.4 In order to comply with 
international radio spectrum 
coordination requirements, 
International Telecommunication 
Union allocations or re-
allocations, or generally in the 
course of regulating the radio 
spectrum in the best interests of 
Jordan, the TRC may reassign 
Radio Frequencies used by the 
Licensee or require the Licensee 
to surrender its rights with respect 

يجب أن تتوافق مستويات اإلشعاع المنبعثة من  2/5

 للمرخص له لعائدة االمحطات الراديويةهوائيات 

مع التعليمات وأية أجهزة أخرى في الشبكة 

 .الهيئةالمعتمدة من قبل  التنظيمية والقرارات

بأنه يمكن أن تقوم دول أخرى  المرخص له يسلم 3/5

لسماح باستخدام تردداتها بشكل يتداخل بالتخويل أو با

 وأنه من المرخص له للتردداتمع استخدامات 

 أن يبلغ عن مثل هذه المرخص لهمسؤولية 

التداخالت في أقرب فرصة ممكنة عملياً من أجل أن 

 من اتخاذ إجراءات للتعامل مع تلك الهيئةتتمكن 

 اتخاذ كافة المرخص لهالتدخالت، كما يجب على 

 الفنية الممكنة للتأكد من عدم وجود أي اإلجراءات

تداخل داخلي ضمن الشبكة المرخصة له قبل تقديمه 

المرخص ويتوجب على .  الهيئةلتقرير التداخل إلى 

 وفقاً لجميع الترتيبات الترددات أن يستخدم له

اإلقليمية السائدة ما بين الحكومات والتي تم 

ي تصميمها للحد من أي تداخل راديوي بين مقدم

 المرخص لهوستدافع الهيئة عن حقوق .  الخدمات

 وفقاً ألحكام رخصة الطيف الراديوي العامةتحت 

 .قانون االتصاالت

  

 

لغايات االمتثال لمتطلبات تنسيق الترددات الراديوية  4/5

العالمية وتوزيعات أو إعادة توزيعات اإلتحاد الدولي 

 الطيف الراديويلالتصاالت أو في سياق تنظيم 

 أن للهيئةام وبما يخدم المصلحة الوطنية، بشكل ع

 قبل مستخدمة من  ترددات راديويةص يتخصتعيد 

التخلي  المرخص له من أن تطلب أو المرخص له

غير  الراديويةبالترددات عن حقوقه فيما يتعلق 

المتعلقة  أنظمة االتصاالت الراديويةلتشغيل الالزمة 
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to Radio Frequencies which are 
not required for the operation of 
Radiocommunication Systems 
related to the provision of Public 
Telecommunications Services 
and/or the operation of Public 
Telecommunication  Networks.  
In such cases, the TRC and the 
Licensee shall consult with each 
other before any such action is 
taken and the TRC shall provide 
the Licensee with adequate time 
and, where applicable, assign 
appropriate alternative 
frequencies, to permit the 
Licensee to carry on its business 
without unreasonable costs or 
disruptions.   

5.5 The Licensee shall obtain 
approvals from the TRC in 
respect of each of its Radio 
Station sites used for 
Radiocommunication Systems in 
advance of site construction. The 
TRC shall make a decision in 
respect of any such approvals as 
soon as possible, but in any event 
within 30 days, after receipt of an 
Application by the Licensee, 
setting out the geographic 
location coordinates, radiated 
power, frequency assignments and 
any other specifications deemed 
necessary by the TRC. The 
Licensee shall comply at all times 
with all applicable construction 
and other permit requirements.  

 

5.6 The equipment to which the 
General Radio Spectrum License 
relates shall be used only on such 
Radio Frequencies as may be 
specified in the General Radio 
Spectrum License and shall not be 
used for unlawful purposes or 

ل شبكات تشغيأو / والعامة االتصاالت خدماتبتقديم 

 و الهيئةهذه الحاالت على ، وفي  العامة االتصاالت

 التشاور فيما بينهم قبل اتخاذ مثل هذا المرخص له

الوقت  الهيئة للمرخص له وبحيث تعطي اإلجراء

 المخصصة له وتخصيص التردداتالكافي إلخالء 

تمكين   ل-ممكناًحيثما كان ذلك  -بديلةترددات 

تكلفة غير له دون الستمرار بعم من االمرخص له

 .الخدمة في  أو أي انقطاعمعقولة

  

  

  

  

 

على  الهيئة الحصول على موافقة المرخص لهعلى  5/5

 المستخدمة الراديويةمحطاته كل موقع من مواقع  

 قبل البدء بإنشاء أنظمة االتصاالت الراديويةفي 

 باتخاذ القرار الالزم بمثل الهيئةستقوم  و .موقعال

هذه الموافقات بالسرعة الممكنة وعلى أن تصدر 

القرار خالل مدة ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ 

، والذي يتضمن إحداثيات الموقع الطلباستالم 

الجغرافي والقدرة المنبعثة والترددات المخصصة 

ويجب .   ضروريةالهيئةوأية تفاصيل أخرى تراها 

رخص له التقيد في جميع األوقات بكافة على الم

المتطلبات المتعلقة باإلنشاء والتصاريح المعمول 

 . بها

  

 

برخصة  األجهزة ذات العالقة ينحصر عمليجب أن  6/5

نفس ب للمرخص له الصادرة الطيف الراديوي العامة

رخصة الطيف  في المحددة الترددات الراديوية

غراض  ألها استخدامويجب عدم ،الراديوي العامة
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misused in any way where the 
Licensee has knowledge or should 
reasonably have knowledge of 
such use or misuse. 

 

5.7 The Licensee shall ensure that 
access to, and use of, the 
equipment to which the General 
Radio Spectrum License relates is 
restricted to the Licensee, 
employees and agents of the 
Licensee, and persons authorized 
by or on behalf of the Licensee, 
and that such employees or agents 
are aware of and comply with the 
relevant terms of the General 
Radio Spectrum License. 

 

Article 6 : Radio Spectrum Fees  

6.1 The Licensee shall pay radio 
spectrum fees in accordance with 
the prevailing standard TRC tariff.  
Any radio spectrum fees paid by 
the Licensee will not be 
refundable in the case of any 
surrender, revocation, suspension, 
or amendment of the General 
Radio Spectrum License, or a 
change in the spectrum fee. 

 

6.2 The radio spectrum license fee for 
the first year shall be due on the 
effective date  of the General 
Radio Spectrum License, and 
shall be calculated proportionately 
based on the period remaining 
from that date through the end of 
the first year.  The amount for the 
first year shall be payable within 
30 days from the due date.  

وعدم إساءة استخدامها بأي شكل يكون غير قانونية 

 على علم به أو يفترض أن يكون على المرخص له

 .علم به بشكل معقول

 

 ضمان عدم التعامل أو استخدام المرخص لهعلى  7/5

برخصة الطيف الراديوي األجهزة ذات العالقة 

 ووكالئه ه وموظفيالمرخص له إال من قبل العامة

 أو نيابة ين من قبل المرخص لهواألشخاص المفوض

على أن يكونوا جميعاً على علم تام و فقط عنه

  .الراديوي العامةبرخصة الطيف المتعلقة بالشروط 

  

  

  
 

  

  الطيف الراديويعوائد : المادة السادسة 
  

 وفقاً الطيف الراديوي دفع عوائد المرخص لهعلى  1/6

، وفي حال إعادة الهيئةمن قبل للتعرفة المعمول بها 

 أو إلغاؤها الهيئة إلى العامة خصة الطيف الترددير

إذا طرأ تغيير على عوائد أو تعليقها أو تعديلها، أو 
الطيف الراديوي، ال يتم إعادة دفع عوائد الطيف التي 

 .تم دفعها من قبل المرخص له

  

 

للسنة األولى  لطيف الراديويارخصة  عوائد تستحق 2/6

، العامة رخصة الطيف الراديويبنفس تاريخ نفاذ 

ويتم احتسابها بشكل نسبي وفقاً للفترة الزمنية 

. تاريخ وإلى نهاية العام األولذلك الالمتبقية من 

ن يوماً من يعوائد للسنة األولى خالل ثالثالتدفع و

الطيف وبعد ذلك تكون عوائد  .تاريخ االستحقاق

تاريخ األول من كانون ثاني من بلراديوي مستحقة ا
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Thereafter, the radio spectrum fee 
becomes due on January 1 of each 
calendar year of the term of the 
General Radio Spectrum License 
and is payable within thirty days 
of the due date.   

 

6.3 If additional radio frequencies are 
required during the year, the 
additional radio spectrum fees 
related to the additional 
frequencies shall be calculated in 
accordance with the standard 
radio spectrum tariff of the TRC 
as the same may be amended 
from time to time proportionately 
based on the period remaining 
from the date of initial operation 
through the end of the calendar 
year and becomes due upon the 
date of initial operation and is 
payable within 30 days from the 
due date. 

 

SECTION 3 : FINAL PROVISIONS 

 

Article 7 : Miscellaneous Provisions 

7.1 The Licensee shall undertake to 
compensate the users of frequencies 
that need to be evacuated in order to 
enable the assignment of the 
required frequencies to the 
Licensee. Such compensation shall 
be agreed between the Licensee and 
the said users under the facilitation 
of TRC and the negotiation for the 
compensation between the licensee 
and the user(s) shall not exceed 6 
months after the user (s) has/have 
need named. Compensation for the 
evacuation of such frequencies in 

رخصة الطيف الراديوي ريان سنة خالل مدة سكل 

ن يوماً من تاريخ ي خالل ثالثدفع وت العامة

 .االستحقاق

  

  

أي  إضافية خالل  راديويةترددات في حال طلب 3/6

 المتعلقة الراديويالطيف ، فإن عوائد سنة

الترددات اإلضافية تحتسب وفقاً لتعرفة الطيف ب

وكما يتم  الهيئةالراديوي المعمول بها من قبل 

من وقت آلخر وبحيث تحتسب بشكل نسبي تعديلها 

للفترة الزمنية المتبقية من تاريخ البدء باستخدام 

وتكون  هذه الترددات اإلضافية وحتى نهاية السنة

 وتدفع خالل ثالثين مستحقة بتاريخ التشغيل األولي

 .يوماً من تاريخ االستحقاق

  

  

  أحكام ختامية: القسم الثالث

  

  ة عامأحكام: المادة السابعة 

تعويض مستخدمي التعهد ب المرخص لهعلى  1/7

 أجل تمكين  إخالؤها منالتي يتوجبالترددات 

يكون و تخصيص الترددات المطلوبة للمرخص له،

 ومستخدمي المرخص له بينباالتفاق التعويض  هذا

ال تزيد على أن و الهيئة منتنسيق هذه الترددات وب

له  مدة التفاوض بين المرخص

ستة على ن لهذه الترددات المستخدمي/والمستخدم

أشهر من تاريخ إعالن أسماء مستخدمي هذه 

تعويضات إلخالء هذه ال دفع وإن .الترددات
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no way grants the Licensee or any 
other party any rights to use the 
relevant frequencies absent a 
General Radio Spectrum License 
issued by the TRC.  

 

 

7.2 The Licensee may apply to the TRC 
for the right to use additional 
frequencies for Radiocommunication 
Systems related to the Public 
Telecommunications Service or 
Network.  The TRC may license 
additional frequencies to the Licensee 
pursuant to the General Radio 
Spectrum License subject to 
availability and based on 
demonstrated existing or reasonable 
projected subscriber demand and an 
assessment of whether or not the 
Frequencies are being utilized 
efficiently.  At all times, the Licensee 
shall implement all commercially 
reasonable measures to optimize the 
efficiency and effectiveness of its use 
of the Frequencies.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3 The Licensee shall install, manage 
and operate the radio-
communications and other equipment 
in its network based on the technical 
radiation limits as identified by 
existing  TRC regulations,. The 
radiation limits of the radio emission 
of the licensee’s radio-

 أو أية جهة أخرى المرخص له ال يمنحالترددات 

 صدور باستخدام هذه الترددات دون أية حقوق

 .الهيئة من قبل رخصة الطيف الراديوي العامة

 

 بطلب الستخدام ةللهيئ أن يتقدم للمرخص لهيجوز  2/7

 المتعلقة  ألنظمة االتصاالت الراديويةترددات إضافية 

يجوز ، و أو شبكة العامة العامةبخدمة االتصاالت

 للمرخص لهإضافية ترددات  أن ترخص للهيئة

، حيث لرخصة الطيف الراديوي العامةاستناداً 

 توفر هذه الترددات  إلمكانيةيخضع التخصيص

إلى وجود طلب تستند   مبرراتالمرخص لهوتقديم 

قائم أو متوقع من المشتركين وتقييم لمدى كفاءة 

وفي جميع األوقات يتوجب على استخدام الترددات، 

جراءات التجارية  تطبيق كافة اإلالمرخص له

 .الترددات كفاءة وفعالية استخدام لتعظيم المعقولة

  

 أجهزةإدارة وتشغيل  وإنشاء المرخص لهعلى  3/7

 تهوأية أجهزة أخرى في شبكية االتصاالت الراديو

القرارات والتعليمات  تتفق مع بمستويات إشعاع فنية

 ويتوجب أن تكون ،الهيئة الصادرة عن التنظيمية

 أجهزةمستويات اإلشعاع الراديوي المنبعثة من 

 الشبكة وأية أجهزة ضمن االتصاالت الراديوية

  التنظيمية الهيئةقراراتتعليمات ومتوافقة مع 

 . بهاالمعمول

  

  

أو  أي من الحقوق تحويل  لهصللمرخ يجوز ال 4/7
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communication and other network 
equipment must comply with existing 
TRC regulations, 

 

 

 

7.4 The Licensee shall not assign, 
transfer, sell or otherwise dispose of 
the whole or any part of the rights, 
privileges, or obligations under the 
General Radio Spectrum License to 
another Person unless the Licensee 
has received prior written approval 
from the TRC. 

 

 

SECTION 4: APPLICATION 
PROCEDURES  

Article 8 : The Application Process 

8.1 Applications for the General Radio 
Spectrum License for 
Radiocommunication Systems 
Related to the Integrated Licensing 
Regime must be made on the 
appropriate Application Form 
obtainable from the TRC or from 
the web site http://www.trc.gov.jo 

  

8.2 Applications for radio site 
construction permission, Radio 
Stations, and other Radio Spectrum 
Licenses, if required, can be 
obtained from the TRC website. 

8.3 The application process consists of 

رخصة في التي منحت له االمتيازات أو الواجبات 

 أو بيعهاأو منحها  هاأو نقل العامة الراديوي الطيف

أو التصرف بها كليا أو جزئياً ما لم تحصل على 

   . الهيئةموافقة خطية مسبقة من 

  

  

  

  .الطلبتقديم إجراءات : القسم الرابع 

  

  عملية تقديم الطلب: المادة الثامنة 

رخصة الطيف تقدم طلبات الحصول على  1/8

 ةالراديوياالتصاالت  ألنظمة العامةالراديوي 

وفقاً  المتكامل للترخيصالتنظيمي اإلطار بالمتعلقة 

 المخصص لهذه الغاية والذي يمكن لنموذج الطلب

 االلكتروني الهيئةالحصول عليه من موقع 

jo.gov.trc.www://http.  
  
  

  

 السماح بإنشاء نماذج طلباتيمكن الحصول على  2/8

رخصة  أو أية  راديويةاتمحطموقع راديوي أو 

 االلكتروني الهيئة أخرى من موقع راديوية

jo.gov.trc.www://http.  

  :طلب من المراحل التاليةتتألف إجراءات تقديم ال 3/8

نموذج استكمال جميع البيانات المطلوبة في  .1

  : بما فيهاالطلب

برخصة الطيف الراديوي  الخاص نموذج الطلب •

 .العامة

 .تصريح االلتزام •

 .الطلبكافة الوثائق المطلوبة المعززة لتقديم  •
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the following stages: 

1. Completion of all sections of 
the Application Form, 
including: 
• the Application Form for a 

General Radio Spectrum 
License,  

• the Commitment 
Statement,  

• and all required supporting 
documents in order to 
submit the Application.    

2. Submission of the Application 
Form and the materials 
required in 1 above by mail or 
in person to: 

  
The CEO 
Telecommunications 
Regulatory Commission 
(TRC) 
P.O. Box 850967 
Amman 11185 
JORDAN 

3. Acknowledgement of receipt 
and validation of the 
Application by the TRC;4.
 Technical evaluation of 
the Application by the TRC; 

5. If an Application is approved 
by the TRC, an invoice will be 
issued and the General Radio 
Spectrum License will be 
granted on payment of the 
appropriate radio spectrum 
license fee. In the case of a 
refusal to grant a license, the 
Applicant will be informed 
and the reason for the refusal 
outlined. 

8.4 All Applications will be evaluated 
on the basis of the information 
provided on the Application Form 
and any supplementary 

 
) 1( المطلوبة في المواد و الطلبنموذج  تقديم .2

  :أو باليد إلى العنوان التالي البريد بواسطةأعاله 

  الرئيس التنفيذي

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  850967. ب.ص

  . ، األردن11185عمان 

  

  

  

 الطلباإلشعار باالستالم والتحقق من اكتمال  .3

  .الهيئةمن قبل 

  .الهيئة فنياً من قبل الطلبتقييم  .4

إصدار فاتورة يتم  ،الطلب على الهيئةإذا وافقت .5

 بعد رخصة الطيف الراديوي العامةصدار ويتم إ

وفي حال رفض . دفع عوائد الترددات المناسبة

 بذلك وبيان مقدم الطلب فيتم إعالم الرخصةمنح 

  .أسباب الرفض

  

 استناداً إلى المعلومات الطلباتيتم تقييم جميع  4/8

وأية معلومات أخرى الطلب نموذج الواردة في 

تبليغ جميع يتم و، الهيئةمقدمة بناءاً على طلب 

 بهذا الخصوص الهيئةالقرارات الصادرة عن 

 .خطياً

 

رخصة الطيف الراديوي العامة لطلبات ال قبوليتم  5/8

  :الشروط التاليةبناءاً على 

 معبًأ بطريقة صحيحة الطلبنموذج أن يكون  •

 ،هذه التعليماتوفقاً ل

تصريح االلتزام من قبل الممثل المسمى توقيع  •
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information supplied at the 
request of the TRC. All decisions 
of the TRC will be communicated 
in writing. 

8.5 Applications for the General 
Radio Spectrum License will be 
accepted subject to the following 
conditions:  

• The Application Form 
completed correctly and in 
accordance with these 
instructions; 

• Commitment Statement 
signed by the Applicant’s 
designated representative. 

8.6 The sub-sections that follow will 
outline the details required in 
completing the Application Form. 
It is recommended that the 
Applicant attach additional 
information, beyond the minimum 
requirements of these instructions, 
to completely describe the system 
being proposed in the spectrum 
license Application Form.  The 
Applicant can attach any relevant 
information from its application 
for an Individual License. 

 

 

8.7 These procedures are made 
available to help Applicants 
complete the required Application 
Forms.  If Applicants have any 
questions or doubts with regards 
to the application process and/or 
any information being requested 
on the Application Forms, please 
contact the TRC prior to 
submitting the Application. 

 
General Application Details 

8.8 The Applicant must indicate 

 .من قبل لمقدم الطلب

  
 

وضح البنود التالية التفاصيل المطلوبة الستكمال ت 6/8

 مقدم الطلبيوصى أن يقوم و ، طلبنموذج ال

تفوق الحد األدنى بإرفاق أية معلومات إضافية 

نظام ال وصفلالمطلوب بموجب هذه التعليمات 

، و يمكن لمقدم الطلب  نموذج الطلبالمقترح في 

ه  وردت في طلب ذات عالقةإرفاق أي معلومات

  .فرديةه رخص دم للحصول علىالمق
  

  

  

  

  

  

 مقدمي الطلباتوضعت هذه اإلجراءات لمساعدة  7/8

أية  وفي حال وجود ،اتذج الطلبانمإكمال في 

 تتعلق مقدمي الطلباتلدى ت يضاحاأسئلة أو است

أو البيانات المطلوبة في /بعملية تقديم الطلب و

 قبل تقديم بالهيئةيرجى االتصال نماذج الطلبات 

  .الطلب

  

  

   عامة تتعلق بتقديم الطلبتفاصيل

 اإلشارة بوضوح إذا كان الطلب مقدم الطلبعلى  8/8

رخصة طيف المقدم من قبله هو للحصول على 

 رخصة جديدة أو تعديل أو تجديد راديوي عامة

  .لمقدم الطلبصادرة  حالية

 تحديد الحزمة الترددية أو مقدم الطلبيجب على  9/8

 .الترددات المطلوبة

 مقدم الطلب يتوجب على ،التتعديال في حاالت 10/8
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whether the Application being 
made is for a new General Radio 
Spectrum License or an 
amendment or renewal to an 
existing License already issued to 
the Applicant; 

8.9 The Applicant must indicate the 
required frequency band or specific 
frequencies; 
 

8.10 For amendments, the Applicant 
must indicate the license number 
to which the  amendment refers; 

 

8.11 Where the Application is for an 
amendment to an existing General 
Radio Spectrum License, the 
Applicant must indicate the 
precise changes which are being 
proposed and, where appropriate, 
indicate justification for the 
changes. Where the changes are 
of a technical nature which may 
impact upon the service area, 
details must be provided of the 
proposed changes and their 
impact on the service area.  

 

8.12 The Applicant must clearly 
indicate the geographical service 
area within which the operator 
intends to provide 
telecommunications services.  

 
Technical Details    

8.13 The Applicant should provide a 
name and code to associate with 
the Radio Stations, as well as the 
General Radio Spectrum License; 

8.14 The exact location of the Radio 
Stations of the proposed network 
must be submitted in the form of 
geographical coordinates. These 

اإلشارة بوضوح إلى رقم الرخصة المراد إجراء 

  .التعديل عليها

رخصة  هو لتعديل الطلبإذا كانت الغاية من تقديم  11/8

بيان  المرخص له، يجب على طيف راديوي عامة

 ات بدقة مع بيان مبررها المنوي إجراؤتالتعديال

يعة وفي حال كانت التعديالت ذات طب .هذا التعديل

 الخدمةفنية يمكن أن يكون لها تأثير على منطقة 

التفاصيل عن التعديالت المنوي تقديم يجب 

  . الخدمةمنطقة وتأثيرها على اإجراؤه

  

  

  

 تحديد المنطقة الجغرافية مقدم الطلبيجب على  12/8

خدمات بوضوح للخدمة التي ينوي المشغل تقديم 

  . فيهااالتصاالت

  
  المعلومات الفنية

 باسم ورمز الهيئة تزويد طلبمقدم العلى  13/8

لرخصة الطيف  وكذلك لمحطات الراديويةل

  .الراديوي العامة

للمحطات تحديد المواقع  مقدم الطلبعلى  14/8

وذلك  ضمن الشبكة المنوي إنشاؤها بدقة الراديوية

خطوط الطول وخطوط لجغرافية حداثيات  إبشكل

لنظام ميركاتور العرضي العالمي العرض وفقاً 

  ).UTM(لإلحداثيات 

باإلضافة إلى اإلحداثيات الجغرافية المشار إليها  15/8

في النقطة السابقة، يتوجب تقديم االرتفاع عن 

  . للشبكةللمحطات الراديوية) باالمتار(سطح البحر 
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coordinates should be in Latitude/ 
Longitude in accordance with the 
UTM; 

 

8.15 In addition to the geographical 
coordinates referred to in the 
previous point, the altitude above 
sea level (in meters) of the Radio 
Stations of the network must be 
submitted; 

 

 

8.16 The maximum bandwidth 
(kHz/MHz) requested must be 
indicated. This request must be 
accompanied by suitable 
justification;   

8.17 The proposed Radio Station’s 
Equivalent Isotropically Radiated 
Power (EIRP) must be indicated; 

8.18 The proposed configuration of the 
network must be described using 
the following minimum 
requirements as a guide:   

• Network topology: Point to 
multipoint, etc; 
 
 
• Radio Stations equipment 
manufacturer and model; 
 
• Equipment duplexing (e.g. TDD 
or FDD); 
 
• Radio Stations and antenna 
manufacturer and model; 
 
• Antenna gain; 
 
• Antenna 3 dB beamwidth in 
elevation plane; 
 
 

  

 المطلوبةلحزمة األقصى لعرض التحديد يتوجب  16/8

وذكر األسباب  بالكيلوهيرتز أو بالميغاهيرت

  .لهذا الطلبالمبررة 

المتناحية مكافئة المشعة القدرة بيان اليتوجب  17/8

(EIRP)للمحطة الراديوية .  
 

باستخدام الحد الشبكة تركيبة وصف يتوجب  18/8

  :األدنى من المتطلبات التالية

)... نقطة إلى عدة نقاط( الشبكة لوجيةطبوتحديد  •

 .الخ

  
 

 . وموديالتهاالشركة المصنعة لألجهزة الراديوية •

 ,TDD(ية  طبيعة ازدواج اإلشارة الراديو •

FDD( . 

 والهوائياتللمحطات الراديوية الشركة المصنعة  •

 .وموديالتها

 .ربح الهوائيات •

 ديسيبل من المسقط 3عرض حزمة الهوائي بـ  •

  .الرأسي

المنوي  المخطط اإلشعاعي المنبعث من الهوائي •

 وقطبية الهوائي المحطة الراديويةاستخدامه في 

اع وحجم القط) أفقي أو عامودي(المستخدم 

عرض النطاق اإلشعاعي من (الراديوي للهوائي 

 Azimuth)وزاوية السمت )  الحقيقيالشمال

Angle) لكل قطاع راديوي360 – 0 من . 

 لكل قطاع مهاالقناة المنوي استخداحزمة عرض  •

 .راديوي

زاوية انحناء الهوائي لألسفل المنوي تطبيقها  •

 .لكل قطاع راديوي بالدرجات من الخط األفقي
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• antenna pattern to be employed 
at the Radio stations, antenna 
polarization (H, V) to be 
employed, antenna sector sizes 
(azimuth beamwidth) and the 
proposed azimuth angle (0 - 360°) 
of each sector; 
 
 
 

 
 
• Proposed channel bandwidth 
employed per sector, if 
applicable; 
 
• Proposed antenna down-tilt 
angle for each sector (in degrees 
below the horizontal), if 
applicable. 

 
 
Equipment and Antenna Requirements
8.19 The radiocommunications 

equipment must comply with 
TRC Regulations on equipment 
type approval and radio safety 
requirements.  Information on 
these requirements may be found 
on the TRC’s website.  It should 
be noted that these documents are 
subject to revisions and updates.  
The Applicant should provide 
documentary and declaration 
evidence that the proposed 
equipment is compliant with these 
requirements.  

 

  

  

  

  

  

  

  اتلهوائيوااألجهزة متطلبات 

 االتصاالت الراديويةجهزة أن تكون أيجب   19/8

 والقرارات التنظيمية للهيئةالتعليمات مع متوافقة 

 لألجهزة ومتطلبات الموافقة النوعيةبفيما يتعلق 

، ويمكن الحصول على السالمة الراديوية

 الهيئةالمتطلبات من موقع عن هذه المعلومات 

، مع مالحظة أن هذه ئقللوثااإللكتروني 

 وينبغي. والتحديثلمراجعة لالمعلومات خاضعة 

 تصاريح ووثائق بالهيئة تزويد مقدم الطلبعلى 

هذه  األجهزة المنوي استخدامها تلبي موثقة بأن

  .المتطلبات

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 
1 General Radio Spectrum Licenses will only be issued to mobile services in accordance with the provisions of 
Schedule I of the Public Telecommunications Individual License. 
2 Interested parties may refer to the TRC website for copies of the Telecommunications Law, as well as for copies of 
Application Forms, applicable Regulations, and other documents 

لرخصة االتصاالت الفردية    I لن يكون إال وفقًا للشروط الخاصة بالجدول  رخصة عامة للطيف الترددي بالنسبة للخدمات المتنقلة فإن الحصول على1
  العامة

ى نسخ من قانون االتصاالت ونماذج الطلبات والتنظيمات والشروط النافذة وأية  االلكتروني للحصول علالهيئة يمكن للجهات المهتمة الرجوع الى موقع 2
  .وثائق أخرى ذات عالقة




