
    ویتوجب تسلیم الھیئة مع الطلب كفالة عوائد الحصول على الرخصة صادرة 
   عن بنك أردني أو بنك معترف بھ دولیا بقیمة ۱۰۰٫۰۰۰ ألف دینار أردني، 

   وذلك لضمان دفع عوائد الحصول على الرخصة.
۲. یجب أن یوقع نموذج الطلب األصلي ومرفقاتھ ویقدّم من قبل شخص أو أشخاص  
الطلب. في  ذلك  یثبت  ما  بیان  مع  الطلب  مقدم  عن  نیابة  بالتصرف  مخولین    

 ۳. تقوم الھیئة بإجراء دراسة مكثفة للطلب لتقییم المعلومات والوثائق المرفقة مع 
   الطلب والتأكد من مدى استیفاء الطلب جمیع متطلبات الترخیص وذلك خالل

   ٤۰ یوم عمل من تاریخ تقدیمھ.
٤. إذا طلبت الھیئة تفاصیل فنیة أو توضیحات، فعلى مقدم الطلب أن یكون جاھزاً 
    لتقدیمھا دون تأخیر، وسیتم رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً من قبل الھیئة 
    إذا فشل مقدم الطلب بإجابة طلب الھیئة خالل شھر واحد من تاریخ طلب الھیئة 

   إال في حالة الظروف االستثنائیة التي تحددھا الھیئة.
٥. تقوم الھیئة بنشر المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب ونوع الرخصة على موقع 

    الھیئة اإللكتروني، وستخصص مدة خمسة عشر (۱٥) یوماً لتقدیم المالحظات 
    العامة حیث ستتوفر لألطراف المھتمة فرصة إلبالغ الھیئة عن أي سبب یحول 

   دون استیفاء / تحقیق مقدم الطلب للمعاییر المتعلقة بمنح الترخیص.
٦. بعد انتھاء الھیئة من تقییم الطلب، یتم إعمال المادة ۲٥ من قانون االتصاالت، 

    سیتم إبالغ مقدم الطلب بقرار الھیئة خطیاً.
۷.على مقدم الطلب أن یدفع عوائد الحصول على الرخصة وغیرھا من العوائد 
   الالزمة للھیئة، ومن ثم علیھ أن یوقّع اتفاقیة الترخیص في غضون ثالثة (۳) 
   أشھر، وسیؤدي اإلخفاق في االمتثال لھذا المتطلب ضمن المھلة المحددة إلى 
   إلغاء الطلب الموافق علیھ، وإلى مصادرة كفالة عوائد الحصول على الرخصة 

   من قبل الھیئة. 
عوائد الحصول على الرخصة الفردیة: (۰۰۰, ۱۰۰) دینار أردني (مائة ألف 
دینار أردني) وتدفع للھیئة بواسطة شیك بنكي أو حوالة وذلك قبل منح الرخصة.

الفردیة  الرخصة  طلب  نموذج  الخدمة:  تقدیم  في  المستخدمة  النماذج 
 ومرفقاتھ. 

ھذه المعلومات واإلجراءات ھي إجراءات إرشادیة فقط للتسھیل على متلقي الخدمة 
الھیئة. لدى  الساریة  التنظیمیة  واألحكام  المعتمدة  بالتعلیمات  اإللتزام  ویتوجب 

بطاقة خدمة
منح رخصة اإلتصاالت الفردية

REG _S(1) :رقم الوثیقة اإلصدار/ المراجعة: ۱ / ۱ 

للتواصل مع ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت
مواعید العمل الرسمیة: 

األحد - الخمیس، من الساعة ۸:۳۰ صباحاً إلى ۳:۳۰ مساًء  
ھاتف: ٥٥۰۱۱۲۰ ٦ ۹٦۲+  فاكس: ٥٦۹۰۸۳۰ ٦ ۹٦۲+

رقم الشكاوى المجاني: ۱۱۷۰۰۰
ص.ب ۹٤۱۷۹٤ عمان ۱۱۱۹٤ األردن
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تابع اإلجراءات...



متطلبات الحصول على الخدمة:
الشركات   قانون  بموجب  تأسیسھا  تم  أردنیة  شركة  الطلب  مقدم  یكون  أن   -

  وتم تسجیلھا في وزارة الصناعة والتجارة.
-  اإللتزام بما ھو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول على الخدمة و الوثائق 

  والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة

الوثائق والمستندات المطلوبة:
۱. نموذج الطلب ومرفقاتھ موقعة من الشخص أو األشخاص المفوضین بالتوقیع 

   عن مقدم الطلب.
۲. شھادة تسجیل الشركة مقدم الطلب. 

۳. عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة مقدم الطلب.
والتجارة الصناعة  وزارة  عن  صادرة  األمر  یھمھ  لمن  شھادة  عن  نسخة   .٤

    تبین المفوضین بالتوقیع عن أمور الشركة مقدم الطلب.
بالتوقیع   المفوض  یبین  المختصة  الجھة  من  رسمي  تصریح  عن  نسخة   .٥

   عن أمور الشركة األم (إن وجدت).
أي  أو   ، الرئیسیین  المساھمین  من  أي  أو   ، الطلب  مقدم  بأن  تفید  وثیقة   .٦
عدم  نتیجة  لھم  اتصاالت  ألغیت رخصة  أن  یسبق  لم  التابعة  الشركات  من     
وثائق  الى  اضافة  الرخصة  وأحكـام  بشروط  الوفاء   / تحقیق  على  القدرة     

    الدعم الالزمة.
من  أي  أو  الرئیسیین  المساھمین  من  أي  الطلب،  مقدم  بأن  تفید  وثیقة   .۷
رخصة  وأحكام  بشروط  أخلوا  بأن  لھم  یسبق  لم  التابعة  الشركات    
من  الغایة  لھذه  الالزمة  الدعم  وثائق  الى  اضافة  دولة  أي  في  االتصاالت     
التي  التصویبیة  اإلجراءات  على  أدلة  العالقة.تقدیم  ذات  التنظیمیة  الجھات     

    تم اتخاذھا في حال تم فرض عقوبة على مقدم الطلب. 
وتوافر  مصادر  تظھر  مفصلة   مالیة  ومعلومات  الطلب  مقدم  عمل  خطة   .۸
(قائمة  سنوات  لثالث  المتوقعة  المالیة  القوائم  ذلك  في  بما  التمویل،    
وتوقعات  النقدي)،  التدفق  قائمـة  العمومیـة،  المیزانیة  قائمة  الدخل،    

    السوق والحصة السوقیة.
سنوات  لثالث  المدققة  الختامیة  الحسابات  االستمراریة،  العتبارات   .۹
المیزانیة  وقوائم  المصدّقة  الدخل  قوائم  تتضمن  الطلب  لمقدم  سابقة    

    العمومیة آلخر ثالث (۳) سنوات.
وجنسیات (أسماء  الرئیسیین  والمساھمین  المالكین  ھیكلیة  یوضح  ۱۰. مخطط 
    وعناوین موظفي الشركة والمساھمین الرئیسین فیھا) في الشركة مقدم الطلب.

(إن  األم  الشركة  (یشمل:  الطلب  مقدم  الشركة  لھیكل  تمثیلي  مخطط   .۱۱
والخـارج،  األردن  في  الطلب  لمقدم  التابعة  والشركات  الفروع   ،     وجدت) 

   تفاصـیل المـساھمین الرئیـسیین ، ونـسبة مساھماتھم).

۱۲. مخطط تنظیمي لإلدارة والعملیات لمقدم الطلب (یشمل : عدد الموظفین  
    المقترح، تفاصیل عن المساھمین الرئیسیین واإلدارة واإلدارة األساسیة، 

    عدد المساھمین).
موارده  مؤھالتھ،  السابقة،  بخبراتھ  تتعلق  الطلب  مقدم  عن  تفاصیل   .۱۳

     التقنیة لتنفیذ الخطة المقترحة.
۱٤. ملخص عن البنیة التحتیة الحالیة، یتضمن البنیة التحتیة الرادیویة.

۱٥. إذا كان مقدم الطلب یستخدم طیف الترددات، تفاصیل عن تصاریح 
    الترددات التي یملكھا . إذا تقدم بطلب لطیف الترددات الرادیویة، تقدیم 

    نسخة عن ذلك الطلب.
فیھا  (بما  الطلب  مقدم  یقدمھا  التي  والخدمات  المنتجات  عن  تفاصیل   .۱٦
     االسعار)، ایضا تقدیم تفاصیل عن عدد الزبائن والخطوط التي تم انشاؤھا.

۱۷. الخطط الفنیة، وتتضمن ما یلي:
التحتیة  البنیة  یتضمن  الطلب،  لمقدم  المقترحة  التحتیة  البنیة  ملخص   -    

        الرادیویة.
التحتیة  والبنیة  الشبكة،  عناصر  ونوع  موقع  تبین  توضح/  بناء  خطة   -    

       لالتصاالت.
التحتیة  والبنیة  الشبكة  عناصر  ونوع  موقع  تبین  توضح/  بناء  خطة   -    

        لالتصاالت الالزمة من المشغلین اآلخرین.
     - وصفا لكافة المعدات والتكنولوجیا التي سیتم استخدامھا وخطط تغطیة 

        الشبكة ألول ثالث سنوات من مدة التشغیل.  
األمثل  االستخدام  لضمان  الطلب  مقدم  سیتخذھا  التي  للخطوات  وصف   .۱۸

      للموارد النادرة المطلوبة.
۱۹. تفاصیل النفاذ لخدمات الطوارئ ولخدمات دلیل المعلومات (إن وجدت). 
۲۰. تفاصیل عن الجودة المقترحة للخدمة المنشودة. تفاصیل عن أیة منشآت 
والخدمات  األنظمة  الشبكات/  وصیانة  تشغیل  لدعم  تشغیلیة  أو  فنیة     

     المقترحة.
۲۱. وصف مفصل للخدمات المقترحة لمقدم الطلب.

۲۲. الوثائق الداعمة األخرى.

اإلجراءات:
۱. یقوم مقدم الطلب  بتقدیم نسخة أصلیة وست (٦) نسخ مصورة مكتملة من 

   نموذج الطلب في مغلف معنون بوضوح "طلب رخصة اتصاالت فردیة" 
   موجھ إلى:

   الرئیس التنفیذي   
   ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت

   صندوق برید  ۹٤۱۷۹٤ عمان ۱۱۱۹٤األردن
یتبع...

تابع الوثائق والمستندات المطلوبة...


