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متطلبات الحصول على الخدمة:
الترددات،  استخدام  ترخیص  على  للحصول  الھیئة  متطلبات  تلبیة 
باإلضافة إلى اإللتزام بما ھو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول 
على الخدمة و الوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على 

الخدمة.

الوثائق والمستندات المطلوبة:
(باخرة،  الرخصة  لنوع  والمخصص  الترخیص  طلب  نموذج   .۱

   طیارة، محطة أرضیة،....)
۲. ملخص عن طبیعة عمل الجھة طالبة الترخیص.

۳. الغایة من إستخدام الشبكة / المحطة الرادیویة.
٤. مخطط یبین مناطق التغطیة المطلوبة ومواقع المحطات 

   ومعیدات البث واحداثیاتھا.
٥. كتالوجات المواصفات الفنیة األصلیة.

٦. التعھد الخاص بطلب الترخیص موقعاً حسب األصول.
۷. كشف بمعلومات تفصیلیة عن العاملین على األجھزة الرادیویة.

۸. رخصة مھن ساریة المفعول ومصدقة حسب األصول.
كان  إذا  المعنیة  الحكومیة  الجھة  التعاقد مع  وثیقة  ۹. صورة عن 

   الطالب مؤسسة أجنبیة.
۱۰. شھادة الموافقة النوعیة الصادرة عن الھیئة

اإلجراءات:
۱. تقدیم طلب خطي للھیئة  حسب النموذج المخصص وفقاً لنوع الخدمة 
   المطلوبة (أرضیة، متحركة، ثابتھ، طائرة،....الخ) مرفق بھ وصل       
المراسالت. لقسم  المطلوبة  والمستندات  والوثائق  الطلب  أجور    
۲. تقوم الھیئة بدراسة الطلب والتنسیق مع الجھات ذات العالقة ان 

    لزم  األمر.
۳. في حال استكمال الطلب كافة المتطلبات تقوم  الھیئة بإصدار   
   مطالبة مالیة بقیمة األجور والعوائد المترتبة على منح الرخصة  
   وإعالم مقدم الطلب لمراجعة الھیئة لدفع المطالبة المالیة خالل 

   مدة ال تتجاوزأسبوع من تاریخ التبلیغ.
٤. تصدر الھیئة الرخصة خالل مدة أقصاھا أسبوعین من تاریخ   

   دفع كافة العوائد واألجور المالیة.

٥. في حال عدم استكمال الطلب كافة المتطلبات یتم تبلیغ الجھة 
   طالبة الترخیص بعدم الموافقة على الطلب خطیاً بذلك.

   (مدة الرخصة سنة واحدة، وللھیئة بقرار مسبب الموافقة على 
   منح رخصة ألقل من ذلك.)

أجور الحصول على الخدمة:
- ۱۰۰ دینار أجور الطلب 

- ۱۰۰ دینار أجور اصدار الرخصة 
- عوائد الترددات تختلف حسب الخدمة المقدمة (خدمة اتصاالت 

   ارضیة ثابتة/ متحركة، محطة بث اذاعي،....)
- ۱۰ دنانیرعن كل عینة أجھزة یتم فحصھا بقصد إدخالھا و/ أو  

   استعمالھا.
- ۱۰ دنانیر أجور تقدیم نموذج طلب إصدار الموافقة النوعیة.

- ۱٥ دینار أردني إلصدار الموافقة لألجھزة الرادیویة.

النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة: 
- نموذج طلب موافقة لتشغیل خدمة ساتلیة متنقلة للطیران. 

- نموذج طلب لترخیص/  تجدید/ تعدیل ترددات لمحطة بث   
.FM إذاعي تعمل وفق التعدیل  

- نموذج طلب لترخیص/ تجدید/ تعدیل امتالك وتشغیل وصلة 
   رادیویة خاصة.

- نموذج طلب لترخیص/ تجدید/ تعدیل ترددات لمحطة بث إذاعي 
  وتلفزیوني ساتلیة متحركة.

- نموذج طلب لترخیص/ تجدید/ تعدیل ترددات رادیویھ لسفینة
خدمة  في  ترددات  تعدیل  تجدید/  لترخیص/  طلب  نموذج   -

  االتصاالت األرضیة المتحركة الخاصة.
- نموذج طلب ترخیص ترددات محطة أرضیة ساتلیة ثابتة.

.VSAT نموذج طلب ترخیص ترددات محطة -

للتسھیل  فقط  إرشادیة  إجراءات  ھي  واإلجراءات  المعلومات  ھذه 
على متلقي الخدمة ویتوجب اإللتزام بالتعلیمات المعتمدة واألحكام 

التنظیمیة الساریة لدى الھیئة.

تابع اإلجراءات...


