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يتةجب عميى مقودم الطماوات أ يي فعةا لمهيئوة عوائود الحصوو عموا الرخصوة بةاسيطأ شييب بنكيأ أة
وةالأ بقيوأ  711أل



ينا أ نأ قب ونح الرخصة.

يتةجب عمى مقدم الطماات تسمي الهيئة وع الطمب كفالة عوائد الحصوو عموا الرخصوة ييا ة عي
بنب أ نأ أة بنب وعت

بو ةلييا بقيويأ  711ألي

ينيا أ نيأذ ةذليب لضيوا

عما الرخصة.

فيع عوائود الحصوو



يجب أ تةقع النس أ األيميأ و نموذج الطمب ةو فقاتو ةتق و قب شي  //أشي ا /وفةضيي /



يجب تعبئأ الطماات بشك كاو إوا طباعأ أة ب ط ةاضح.

و ةلي بالتي


نيابأ ع مقدم الطمب.

ل تكة الهيئة ومزوأ بتقيي الطموب إذا كانيت الوعمةويات الوق ويأ يي كاوميأ أة يي

قيقيأ أة اطئيأ

أة إذا ل تق بااللت از التا بالوتطمبات الوو ة فأ نموذج الطمب.



يتةجب عمى مقدم الطماات اإلشا ة إلى أيأ وعمةوات فأ الطمب يت السعأ لمتعاوي وعييا بسي يأ ةاليى



إذا اوتاج مقدم الطمب إليى وسياوأ إضيافيأ فيأ ةقيقيأ ونفييمأ لإلجابيأ عي األسيئمأ اليةا ة فيأ نمووذج

وب ات ذلب التعاو .

الطمبذ فيجب اإلشا ة بةضةح إلى ق السؤا الذي ج ت اإلجابأ عميوذ ةاإلشا ة ةفقاً لذلب فيأ نمووذج
الطمب بأ اإلجابأ عمى ذلب السؤا ق ت إ اجيا كو فق.


أيأ كموأ أة عبا ة أة تعبي وست
وع

فأ ىذه التعميمات.

ىناذ يكة لو نفس الوعنى الةا فأ قانون االتصاالت أة كويا ىية

الجزء األو – معمومات قانونيه وادارية
 1/1تفاصي االتصا
االس الكاو لمقدم الطمب:
العنةا التجا ي األساسأ:

الوسج :
الوكتب
ّ
الش  /الوعي لالتيا ةتفايي االتيا
ق اليات

تشو اليات

ةالفاكس ةالب ي االلكت ةنأ إ ةج )

:

ق الفاكس :
الب ي االلكت ةنأ ةالوةقع االلكت ةنأ :
 2/1التفاصي التجارية
 7/2/7االس التجا ي لمقدم الطمبذ ةعنةا الوكتب الوسج إذا كا و تمفا ع " االس الكاو لمقدم
الطمب" الوذكة أعاله.

 2/2/7ي جى تزةي ق ةتا يم تسجي الش كأ.
 3/2/7عنةا ووا سأ ال وات فأ األ

أة والوظات أ ى.

 4/2/7ي جى إ اج اس  /أسواء الوةظفي األساسيي الواليي ةالمساهمين الرئيسيين فأ الش كأ مقدم
الطمبذ ةعناةيني ال ايأ ةجنسياتي .

العنةا

االس ةالجنسيأ

 3/1إثاات الوضع القانون
 7/3/7ي جى تق ي نسم وي قأ و شيا ة تسجي الش كأذ عق التأسيس ةالنظا األساسأ لمش كأ.
 2/3/7ي جى تق ي نس أ وي قأ و شيا ة يا ة ع ة از ة اليناعأ ةالتجا ة أة و الجيأ الو تيأ تبي
الوفةضي بالتةقيع ع مقدم الطمب.
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 3/3/7ي جى تق ي تي يح سوأ و الجيأ الو تيأ يبي  /يقبت الوفةضي بالتةقيع ع الش كأ األ إ
ةج ت) لغايات إقبات التفةيض باست ا الومكيأ الفك يأ أة بالوشا كأ فأ التقنيأ أة لغايات أ ى.
 4/1الايان التاريخ لمقدم الطمب
 7/4/7ى يوا س مقدم الطمبذ أي و المساهمين الرئيسيينذ ةأي و الش كات التابعأ أي نةع و
األعوا التجا يأ فأ األ

؟

ال

نع

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ةضح نةع األعوا .
 2/4/7ى سبق أ تق
لموية عمى

مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسيينذ أة أي و الش كات التابعأ بطمب

يأ اتياالت فأ األ

نع

؟

ال

إذا كانت اإلجابأ الذ انتق إلى السؤا 4/4/7
إذا كانت اإلجابأ نع ذ ى ونوت ال يأ أ فض الطمب؟
نع ذ ونوت

الذ فض الطمب

إذا كانت اإلجابأ الذ وا ىأ أسباب فض ونح الت ي/؟
 3/4/7إذا كانت إجابأ السؤا  2/4/7نع ذ ى ت إلغاء ال يأ؟
ال

نع

إذا كانت اإلجابأ نع ذ وا ىأ أسباب إلغاء ال يأ؟
 4/4/7ى سبق أ ونح مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ

يأ

بوةجب قانون االتصاالتذ ةت إلغاؤىا؟
نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ أذك األسباب.
 5/4/7ى يوتمب مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ
فأ أي ةلأ أ ى؟
نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ أذك فأ أي ال ة
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يأ اتياالت

 6/4/7ى مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ سبق أ
ألغيت لو

نع

فضت أة

يأ اتياالت فأ أي ةلأ؟
ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ أذك أسباب ال فض أة اإللغاء.
إذا كانت اإلجابأ الذ ي جيى إ فياق ةقيقيأ تفيي بيأ مقودم الطموبذ أة أي وي المسواهمين الرئيسويينذ أة
يأ اتيياالت نتيجيأ عي

أي و الش كات التابعأ ل يسبق أ ألغيت لو

القي ة عميى الةفياء بشي ةط

ةأوكا ال يأ.
 7/4/7ى سبق أ ُةج مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ ي ومتز
بش ةط ةأوكا يأ اتياالت فأ أي ةلأ؟
نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ أذك أسباب ع االلت از ةاإلج اءات االست اكيأ /التيةيبيأ التأ ت ات اذىا.
إذا كانت اإلجابأ الذ في جى إ فاق ةقيقأ تفي بأ مقدم الطمبذ أي و المساهمين الرئيسيينذ أة أي

و الش كات التابعأ ل يسبق لي بأ ا مةا بش ةط ةأوكا

يأ االتياالت فأ أي ةلأ.

 8/4/7ى أ ا أة وا س مقدم الطمب أة أي و الوساىوي الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ أعواالً
تجا يأ توت أي اس

نع

ي االس الوذكة فأ ىذا الطمب؟
ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى ذك ذلب االس .
 9/4/7ى سبق أ كا مقدم الطمبذ أة أي و وةظفأ مقدم الطمب و عى عميو فأ أيأ إج اءات جزائيأ/
ً
جنائيأ فأ أي ووكوأ فأ أي ا تيا/ذ أة ى مقدم الطمبذ أة أي و وةظفأ مقدم الطمب ي ضع
واليا لتيوأ جنائيأ أة اتيا بوةجب قانة أي ةلأ؟
نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى تق ي التفايي .
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الجزء الثان – أعما مقدم الطمب والشاكة و/أو الخدمات المقترحة
 1/2المعمومات المالية وخطة العم
 7/7/2ي جى تق ي

طأ عو شاومأ ةوعمةوات واليأ وفيمأ تبي أ مقدم الطمب أة أي و المساهمين

الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ لو قا ي عمى تةفي األوةا أة الوية عمى التوةي ل ع
ؤةس األوةا الالزوأ ل ع األعوا الوقت وأ ةكذلب تةافق الةسائ الواليأ وع األعوا الوقت وأ

ةال طأ الفنيأ .ي جى إ اج الوعمةوات التاليأ:
 ويا

التوةي

 تةاف التوةي

األوةا ذ و عواً بشيا ة طيأ)

وع اإلعال ع وي
وق  :سائ ال ع )

 القةائ الواليأ الوتةقعأ لقالث سنةات  )3ةتشو قائوأ الويزانيأ العوةويأذ قائوأ الت فق النق ي
ةقائوأ ال

.ة

 تةقعات السةق ةالويأ السةقيأ.
 2/7/2فأ والأ الش كات العاومأ ذ ي جى تق ي التقا ي الواليأ الو ققأ بويث تشو قةائ ال
ةقةائ الويزانيأ العوةويأ آل

قالث  )3سنةات لمش كأ.

الوي ّ قأذ

 3/7/2ي جى تق ي و طط توقيمأ لييك الش كأ مقدم الطمب يشو  :الش كأ األ  -إ ةج ت -ةالف ةع
ةالش كات التابعأ لمقدم الطمب فأ األ

ةفأ ال ا ج ة تفايي المساهمين الرئيسيينذ ةنسبأ

وساىواتي ) .ي جى كذلب تو ي العالقأ بي مقدم الطمبذ ةالمساهمين الرئيسيين ةالش كات التابعأ
يأ اتياالت أة تنةي التق

لمقدم الطمب .ي جى بيا أي ش كأ تابعأ تومب
اتياالت أ ى.

لموية عمى

 4/7/2ى يوتمب مقدم الطمب أيأ وساىوات تزي عمى  %71فأ أي وزة اتياالت آ
األ

؟

نع

/

و  /فأ

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ أذك اس  /أسواء الوزة الوزة ي ) ةنسبأ الوساىوأ فييا.
 5/7/2ى لمقدم الطمبذ أة ألي و المساهمين الرئيسيينذ أة ألي و الش كات التابعأ لو أي نشاطات
تجا يأ أ ى فأ أة ا ج سةق االتياالت؟

نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى تق ي التفايي .
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 6/7/2ي جى تق ي و طط توقيمأ لمييك التنظيوأ لمقدم الطمب يشو  :ع الوةظفي الوقت حذ الةي

الةظيفأ لإل ا ة ال ئيسيأذ الوةظفي الواليي ةالفنيي ذ ةالييك اإل ا ي) .ي جى بيا ال ب ات السابقأ
ذات اليمأذ ةالوؤىالت ة ي ىا و ويا

عمى إنجاز ال طط.

ال ب ة الوالئوأذ ةأيضاً تةضيح الوةا الفنيأ التأ تساع

 7/7/2ى يوتمب مقدم الطمب أة أي و المساهمين الرئيسينذ أة أي و الش كات التابعأ أيأ ب ة فأ
وجا تق ي

وات االتياالت؟

ال

نع

إذا كانت اإلجابأ نع ذ ي جى بيا طبيعأ ةنةعيأ ال وات ةطبيعأ ال ب ة.
ب ة الوةظفي فأ تق ي

إذا كانت اإلجابأ الذ ةضح

وأ االتياالت.

 2/2النشاطات الحالية لمقدم الطمب
 7/2/2أذك أي تي يح ت الوية عميو فأ األ

ةفأ أي وكا فأ العال ي ة مقدم الطمبذ أة

المساهمين الرئيسيينذ أة أي كيا وومةب و قب المساهمين الرئيسين تق ي

أ ى.

وات ةليأ فأ ة

ال جاء اإلجابأ عمى األسئمأ التاليأ الوتعمقأ بوا يمأ:
أ) أنشطأ مقدم الطمب فأ األ

.

ب) أنشطأ االتياالت لمقدم الطمب ةالمساهمين الرئيسيين فأ أي وكا و العال .
الشاكات

 2/2/2ال جاء تق ي وم  /ألي بنيأ توتيأ تومكيا تمب الكياناتذ بوا فييا البنيأ التوتيأ ال ا يةيأ.
 3/2/2إذا كا مقدم الطمب يست
الت

طي

الذي يومكو .بوا فأ ذلب ع

الت ات ال ا يةيأ فأ األ

ذ ي جى تق ي تفايي ع تي يح

تيا يح الت ات التأ يوتمكياذ ةال ق الو جعأ لك تي يح.

الخدمات

 4/2/2ي جى تق ي تفايي ع الونتجات ةال وات التأ يق ويا مقد الطمبذ إ ةج ت .ةبيفأ ايأذ
ي جى تق ي تفايي ع ع الزاائن.

 3/2أنشطة مقدم الطمب المقترحة
الموارد النادرة المطمواة

ي جى ةضع عالوأ عن الوة الوطمةب:
الت

ات ال ا يةيأ

وقةق الط يق العا
وةا األ قا
والوظأ :طمبات است ا الموارد النادرة يجب أ تق بشك ونفي ةفق اإلج اءات ذات العالقأ.
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الشاكات

ي جى تق ي

طط فنيأذ تشو  :ةي

لجويع الوع ات ةالتكنةلةجيا التأ ستست

ة طط تغطيأ الشبكأ

ألة قالث  )3سنةات و فت ة التشغي  .عمى مقدم الطمب تق ي التفايي الكاومأ لمشبكأ الوقت وأ
ةالتكنةلةجيا.

 7/3/2ي جى تق ي ةي

لبنيأ االتياالت التوتيأ التكنةلةجياذ نظا الت كيب ةالتشغي ) التأ يعتز مقدم

الطمب إنشاءىا ال القالث  )3سنةات القا وأ وتضونأ البنيأ ال ا يةيأ التوتيأ.
 2/3/2ي جى تق ي

طأ البناء وةضواً فييا وةقع ةنةع عناي الشبكأ لمقدم الطمب .

 3/3/2ي جى تق ي

طأ بناء وةضواً فييا وةقع ةنةع عناي الشبكأ الوطمةبأ و الوشغمي اآل ي .

 4/3/2ي جى تضوي تفايي أليأ ونشآت ع فنيأ أة تشغيميأ لتشغي ةييانأ الشبكات /األنظوأ
ةال وات .إذا كا است ا الطي
ال

نع

ال ا يةي وتةقعاً ذ ي جى بيا وا إذا تق وت اطمب ت ي /لت .

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى تق ي التفايي ع ذلب يوك إ فاق نسم).
 5/3/2ي جى تق ي تفايي ع كيفيأ الةية إلى
 6/3/2ي جى تق ي تفايي ع األى ا

وات الطةا ئ ة لي الوعمةوات إ ةج ت).

الوقت وأ لجة ة ال وأ.

 7/3/2ي جى بيا فيوا إذا كا ىنالب نيأ لطمب ت يي /أ قا و
نع

ال

طأ الت قي الةطنيأ:

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى اإلشا ة إلى وا إذا كا ق ت التق بطمب لت يي /تمب األ قا ذ
ةتزةي تفايي

يوك إ فاق نسم) .ي جى بيا نةع األ قا التأ تسعى لت ييييا :وق  :وةز نفاذ

الوشغ ذ وةز ا تيا الوشغ ذ الجغ افيأذ ة ي الجغ افيأ أة ي ىا و األ قا .
 8/3/2ي جى بيا فيوا إذا كا ىنالب نيأ لمتق بطمب الست ا وقةق الط يق العا .
نع

ال

إذا كانت اإلجابأ بنع ذ ي جى بيا وا إذا تق وت اطمب ليذا االست ا ةتزةي التفايي

نسم).

يوك إ فاق

 9/3/2ي جى تق ي تفيي ع ال طةات التأ سيت ات اذىا لضوا االست ا األوق لمموارد النادرة
الوطمةبأ.
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الخدمات
فأ ىذا الجزءذ عمى مقدم الطماات تق ي ةي
 71/3/2ي جى تق ي ةي

ع ك

وفي لم وات الوقت وأ.

وأ وقت وأذ بوا فأ ذلب التفايي الوتعمقأ بوا يمأ:



كيفيأ النفاذ لم وات الو ا تق يويا وق  :نفاذ ي وباش ذ نفاذ وباش ذ ة طةط وستأج ة).



قاع ة الزاائن الوستي فأذ بوا فأ ذلب ع الزاائن الوستي في و



تا يم الب ء الوتةقع.

 77/3/2ي جى إعطاء تفايي ع أي وش ةع تجا ي ة /أة عالقات تة ي /تزةي فأ األ
تتعمق بالشبكأ ة /أة بال وات الوقت وأ.
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أة فأ ال ا ج)

الجزء الثالث-

إقرار2

نيابأ ع مقدم الطمب أقّ أ الوعمةوات التأ ق وتيا نيابأ ع مقدم الطمب قيقأ ةكاومأ و جويع
النةاوأ .ةأ ب أ وةافقأ الهيئة عمى ىذا الطمب تستن عمى الوعمةوات الوق وأ فأ نموذج الطمب ىذا.
إذا ةج أ أي و الوعمةوات الوق وأ ي

الطمبذ فإ الهيئة توتفظ بوقيا بإيقا

قيقأ أة ي يويوأ بع أ ت ونح الرخصة لمقدم

أة إلغاء تمب الرخصة ة تعةيض.

التوقيع:
االسم الكام لمموقع:

المنصب الوظيف :

التاريخ:

 2ىذا اإلق ا يجب أ يكة وةقعاً:

فأ والأ الف ذ و الش  /الوذكة اسوو فأ الطمب؛ ةفأ والأ ش اكأ و ش يبذ أة فأ والأ ش كأ أة ىيئأ اعتبا يأذ و قب الو ي أة

الوةظ

الو ة  /الوفةض.
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قائمة الوثائق المساندة لمرخص الفردية
يرجا إرفاق الوثائق المساندة التالية مع نموذج الطمب
التصنيف

وصف الوثيقة
نموذج الطمب ةو فقاتو وةقعأ و الش  /أة األش ا /الوفةضي بالتةقيع ع مقدم الطمب.

●

شيا ة تسجي الش كأ مقدم الطب.

●

عق التأسيس ةالنظا األساسأ لمش كأ مقدم الطمب.

●

نس أ ع شيا ة لو ييوو األو يا ة ع ة از ة اليناعأ ةالتجا ة تبي الوفةضي بالتةقيع ع أوة الش كأ مقدم الطمب.

●

يبي الوفةض بالتةقيع ع أوة الش كأ األ إ ةج ت).
نس أ ع تي يح سوأ و الجيأ الو تيأ ّ

●

ةقيقأ تفي بيأ مقودم الطموبذ أة أي وي المسواهمين الرئيسويين ذ أة أي وي الشي كات التابعيأ لي يسيبق أ ألغييت

ال يأذ اضافأ الى ةقائق ال ع الالزوأ.

ييأ اتيياالت ليي نتيجيأ عي

ةقيقأ تفي بأ مقدم الطمبذ أي و المساهمين الرئيسيين أة أي و الش كات التابعأ ل يسبق لي بأ أ مةا بش ةط ةأوكا

القي ة عميى توقييق /الةفياء بشي ةط ةأوكيا

يأ االتياالت فأ أي ةلأذ اضافأ الى ةقائق ال ع الالزوأ

ليذه الغايأ و الجيات التنظيويأ ذات العالقأ.

إذا ت ف ض عقةبأ عمى مقدم الطمبذ تق ي أ لأ عمى اإلج اءات التيةيبيأ.
طأ عو مقدم الطمب ةالوعمةوات الواليأ التأ تظي ويا

النق يذ ةتةقعات السةق ةالويأ السةقيأ

ذ قائويأ الويزانييأ العوةوييأذ قائويأ التي فق

و طط يةضح ىيكميأ الوالكي ةالمساهمين الرئيسيين فأ الش كأ مقدم الطمب.

●
●

الوي ّ قأ ةقةائ الويزانيأ العوةويأ آل

و طط توقيمأ لييك الش كأ مقدم الطمب يشو  :الش كأ األ إ ةج ت)ذ الف ةع ةالش كات التابعأ لمقدم الطمب فأ األ
و طط تنظيوأ لإل ا ة ةالعوميات لمقدم الطمب يشو  :ع

●
●

ةتةاف التوةي ذ بوا فأ ذلب القةائ الواليأ الوتةقعأ لقالث سنةات وكةنأ وي قائويأ الي

العتبا ات االستو ا يأذ الوسابات ال تاويأ الو ققأ لقالث سنةات سابقأ لمقدم الطمب تتضو قةائ ال

●

قالث  )3سنةات.

ةال ا جذ تفايي المساهمين الرئيسيينذ ةنسبأ وساىواتي ).

الوةظفي الوقت حذ تفايي ع المساهمين الرئيسيين ةاإل ا ة األساسيأذ ع

الوساىوي .

●
●
●

تفايي ع مقدم الطمب تتعمق ب ب اتو السابقأذ وؤىالتوذ وةا ه الفنيأ لتنفيذ ال طأ الوقت وأ.

●

وم  /ع البنيأ التوتيأ الواليأذ يتضو البنيأ التوتيأ ال ا يةيأ.

●

إذا كا مقدم الطمب يست

طي

الت

ات التأ يومكيا.إذا تق اطمب لطي

اتذ تفايي ع تيا يح الت

الت

تفايي ع الونتجات ةال وات التأ يق ويا مقدم الطمب ةالش ةط بوا فييا األسعا ) .أيضًا تق ي تفايي ع ع

ات ال ا يةيأذ نسم ع ذلب الطمب.
الزاائن ةال طةط التأ ت إنشاؤىا• .

ال طط الفنيأذ ةتتضو وا يمأ:
.7
.2
.3
.4
ةي

●
●
●

وم  /البنيأ التوتيأ الوقت وأ لمقدم الطمبذ يتضو البنيأ التوتيأ ال ا يةيأ.

طأ بناء تةضح /تبي وةقع ةنةع عناي الشبكأذ ةالبنيأ التوتيأ لالتياالت.

طأ بناء تةضح /تبي وةقع ةنةع عناي الشبكأ ةالبنيأ التوتيأ لالتياالت الالزوأ و الوشغمي اآل ي .

ةيفا لكافأ الوع ات ةالتكنةلةجيا التأ سيت است اويا ة طط تغطيأ الشبكأ ألة قالث سنةات و و ة التشغي .

لم طةات التأ سيت ذىا مقدم الطمب لضوا االست ا األوق لمموارد النادرة الوطمةبأ.

●

تفايي النفاذ ل وات الطةا ئ ةل وات لي الوعمةوات إ ةج ت).

●

تفايي ع الجة ة الوقت وأ لم وأ الونشة ة.

●

تفايي ع أيأ ونشآت فنيأ أة تشغيميأ ل ع تشغي ةييانأ الشبكات /األنظوأ ةال وات الوقت وأ

●

ةي

وفي لم وات الوقت وأ لمقدم الطمب.

●

الةقائق ال اعوأ األ ى

○

والوظأ :إذا اوتاج مقدم الطمب إلى وساوات إضافيأ إلجابأ األسئمأ الةا ة فأ نموذج الطمبذ في جى اإلجابأ عمى األسئمأ فأ ةقيقأ ونفيمأذ وشي اً بةضةح إلى
ق السؤا الذي توت إجابتوذ إضافأ إلى ةضع والوظأ فأ نموذج الطمب تفي بأ إجابأ السؤا ت تق يويا كو فق.

● إلزاوأ

 و ومأ الوقأ

○ا تيا ي
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