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  المملكة األردنية الهاشمية 

  

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

  
  

  

  

  إجراءات تقديم الطلبتعليمات 

  منح الرخص الفردية والفئوية لالتصاالت العامةومعايير 
  

  

  

  

   قانون االتصاالتمن )ح/٦( و )٢/أ/١٢ (مادتينال بمقتضى أحكام صادرة
 

  

  

  

  

  

  ) ٢/١٢/٢٠٠٤(ختاري) ٥٩/٢٠٠٤-١(مجلس مفوضي الهيئة رقم قرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ٢

  الصالحيات .١
 

ال يجوز إنشاء شبكات اتـصاالت عامـة أو تـشغيلها أو            ،   قانون االتصاالت   من ٢٠ بموجب المادة    ١/١

 االتصاالت العامـــة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكـام            اتإدارتها أو تقديم خدم   

  .قانون االتصاالت
  

 أن يقرر تـرخيص إنـشاء وتـشغيل         الهيئة لمجلس  على أن    تصاالتقانون اال  من   ٢٥المادة  تنص   ١/٢

وإدارة شبكات اتصاالت عامة أو تقديم خدمة االتصاالت العامة لجميع أنحاء المملكة أو لجزء منهـا                

راها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمـات       تعلن وبالطريقة التي    ت في هذه الحالة أن      الهيئة وعلى

   . لطبيعة الخدمة، وذلك وفقاًالمرخص لهيير اختيار المتعلقة بإجراءات ومعا
 

ضع البرامج وإصـدار التعليمــــات      و للهيئة أن على   قانون االتصاالت  من   ٢/أ/١٢مادة  تنص ال  ١/٣

   .والقرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمـــة لهذه الغاية
 

نـشاء وتـشغيل    إللالزمـة    منح الرخص ا   للهيئة أن على    قانون االتصاالت   من ٣/أ/١٢مادة  تنص ال  ١/٤

 وإدارةتـشغيل   و إنـشاء  و،  وإدارة شبكات اتصاالت عامة وتقديم خدمات االتصاالت للمـستفيدين        

  . مستفيدينشبكات اتصاالت عامة أو تقديم خدمات االتصاالت لل
 

استخدام التـرددات   المتعلقة ب  منح الرخص    للهيئة أن على   قانون االتصاالت  من   ٥/أ/١٢المادة  تنص   ١/٥

   .راديوية الموزعة والمخصصةال
  

 

  الحصول علـى   ات لمقدمي الطلب  يمكنالتي بموجبها   معايير  ال و اإلجراءات على التعليمات هذه   تنص ١/٦

تصاالت عامة في   اأو تقديم خدمات    /وتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت عامة       إلنشاء و  الالزمةالرخص  

   .األردن
  

  التعريفات.٢

  

  . رخصةلحصول على لتقدم بطلب ي الذي الشخص :مقدم الطلب ٢/١

  .للهيئة  ذات العالقة المقدمةملحقاتال ونموذج الطلب :الطلب ٢/٢
  

 مـن  المعدلةو الهيئـة  الموافق عليها من قبل   الفئوية و الرخص الفردية  لباتطنماذج   :طلبال نموذج ٢/٣

  .  آخرإلىوقت 

  

 )١(أو تشغيل شبكات االتصاالت العامة      / خدمات االتصاالت العامة و     لتقديم رخصة :الرخصة الفئوية  ٢/٤

التي تم استثناؤها علـى     الموارد النادرة   تتطلب استخدام   ) ٢(، أو   النادرةلموارد  ال تتطلب استخدام ا   

 وفقاً لما هو منصوص     الرخصة الفردية من متطلبات الحصول على      الهيئة   وجه الخصوص من قبل   

  . ٣/٧ بندليه في الع



 ٣

  

  .  وتعديالته١٩٩٧ لسنة ٢٢رقم األردني الشركات  قانون : الشركاتقانون ٢/٥
 

أو تشغيل شبكات االتصاالت العامـة      /خدمات االتصاالت العامة و    لتقديم   رخصة : لرخصة الفردية ا ٢/٦

 المـوارد النـادرة    التي تستخدم  شبكاتال تشغيل    في كل الخدمات أو   أو    بعض تقديمالتي تستخدم في    

 لما هو منصوص عليه في      وفقاً الرخصة الفردية  الحصول على    متطلباتمن   الهيئةتستثنها  التي لم   

  . ٣/٧ بندال

  

منح الرخص الفرديـة والفئويـة   ومعايير  تقديم الطلب إجراءاتب  المتعلقةتعليمـات الهذه   :التعليمات ٢/٧

  . قانون االتصاالتمن) ح/٦( و )٢/أ/١٢ (مادتينال بمقتضى أحكام صادرةال، لالتصاالت العامة

   

ـ مـن    ٣/١٤ البنـد  بموجـب  مقدم الطلب  التي يدفعها    الرسوم: الرخصة  الحصول على  رسوم ٢/٨ ذه ه

  . التعليمات

  

رسوم ة تساوي    بقيم مقدم الطلب  الذي يحصل عليه     الكفالة سند   :الرخصة  الحصول على  كفالة رسوم  ٢/٩

  الحـصول علـى    رسـوم  ضمان دفـع   ل هطلب مع   للهيئةوالذي يتم تقديمه    الرخصة  الحصول على   

  . صةالرخ
 

  . الرخصة الفئوية أو الرخصة الفردية : رخصةال ٢/١٠

  

  . رخصة فئوية أو  فرديةرخصةالحاصل على  : لهمرخصال ٢/١١
 

  . ة حكومي، اتحاد، حكومة أو هيئة ائتالفمؤسسة، شراكة، ، شركة، فردأي: شخصال ٢/١٢

  

 والتي  قانون االتـصاالت عرفة فيالم خدمات االتصاالت العامة    :الالسلكية المتنقلة العامة  خدمات  ال ٢/١٣

محطـات  و) الراديويـة محطات  ال ( للمستخدمين الطرفية األجهزةتجاهين بين   با باالتصالسمح  ت )١(

المقسمية  يةلشبكة الهاتف ا مرتبطة مع خدمة   أو    محطة أو جهاز   أيوكذلك مع   راديوية أخرى مشابهة،    

 راديوية بشكل   تقبالس وا إرسالأجهزة  من  دة  متعدخاليا   يتم تقديمها بواسطة  ) ٢( و األردن في   العامة

تـسليم بـين الخاليـا      للزبائن، مع وجود خاصـية ال      يسمح بالحرية التامة لتنقل المحطات الراديوية     

   .مختلف الخالياعبر  ات استخدام الترددإعادةخاصية جاورة وتالم
 

 تحديدات أخـرى  أي أو دات إرشاأوهات  يتوج أو   رارات أو ق  قواعد تعليمات أو    أي: أحكام تنظيمية  ٢/١٤

  .الهيئةصادرة عن 
  
التي لـم   وموارد الترقيم،    عامالاستخدام الطريق     حقوق  ة و  طيف الترددات الراديوي   :الموارد النادرة  ٢/١٥

  . ٣/٧ بندبموجب ال الرخصة الفرديةمتطلبات الحصول على  من الهيئةاستثناؤها من قبل يتم 
 



 ٤

 رأس المـال  أو مـن  التـصويت  حقوق٪ أو أكثر من    ١٠  على الحاصلين :المساهمين الرئيـسين   ٢/١٦

  . المعنيالشخص اإلدارية على السيطرةلهم  أوالصادر 
 

 مرتبطـة راديويـة معينـة     ستخدام ترددات   ال الهيئةممنوحة من    رخصة منفصلة  :رخصة الطيف  ٢/١٧

  .  الترخيصيةتفاق ابموجب بالنشاطات المرخصة
 

  .  وتعديالته١٩٩٥ سنة ل١٣ رقم  األردنيتصاالت قانون اال:االتصاالت قانون ٢/١٨

  

  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت: الهيئة ٢/١٩

   

قـانون   فـي    المخصص لهـا   نفس المعنى    ا له يكون في هذه التعليمات   غير معرفة  مصطلحات أي   ٢/٢٠

  . االتصاالت
 

    والهيكل العام للترخيصاإلطار التنظيمي. ٣

  الترخيص هيكلية 
 

  الرخص الفرديـة   لمنح التعليمات في هذه    حددةومعايير التقييم الم  الطلب  متطلبات تقديم   تخدام  سيتم اس  ٣/١

  .الفئويةو
 

خـدمات  للمزودين المستقبليين ل   هاستصدر التي   الرخصعلى عدد   غير مبرر     بفرض حد  الهيئة لن تقوم    ٣/٢

 ، المخولـة  لشبكات والخـدمات  نواع ا أشبكات االتصاالت العامة أو على      ل المشغليناالتصاالت العامة أو    

وتبعاً . التعليمات هذه    المعتمدة بموجب  متطلباتويلبي ال  بشكٍل الئق،  مؤهالً مقدم الطلب يكون  ن  أ شريطة

من وقت   الهيئةتصدرها   المعايير التي    الذين حققوا المؤهلين   مقدمي الطلبات  لجميع   الرخصتمنح  س لكلذ

  المبـررة  سـباب ألا يمكن أن تـشمل   و. تحول دون ذلك    مبررة موضوعياً  سبابأآلخر، ما لم تكن هناك      

ـ  تتعلق   اً على سبيل المثال ال الحصر، قيود      الرخص منح   موضوعياً  بعدم   الـسالمة،  ،  الـوطني األمن  ب

مـنح   عندما يكـون     -قانون االتصاالت  من    ٢٨ للمادة    وفقاً -وأيضا ة، الفني المحددات،   النادرة الموارد

ات االتـصاالت العامـة فـي       خـدم ل" سوقال بيئة غير تنافسية في    لىيؤدي إ "  قد لمقدم الطلب  الرخصة

  .األردن، باإلضافة إلى الحماية العادية للشبكات 

  

 رخصة فرديـة  ، الحصول على    ٢بند   النادرة حسب التعريف الوارد في ال      استخدام الموارد يتطلب   سوف   ٣/٣

  . ٣/٧  بموجب البندخالف ذلكب ما لم  يتم تحديده
 

أو على   تحت   مدفونةسالك  ألكابالت أو    المرخص له ستخدام   ا عامالاستخدام الطريق   حقوق  رد  تشمل موا  ٣/٤

ـ ئالمنـشآت الكهربا   العامة، أو    الحديديةالسكك   وأالطرق العامة    وأالشوارع  طول   و غيرهـا مـن     أ ةي

 واألبـراج    معلقةً على أعمدة المرافـق      أو كابالت  اًأسالك  استخدامه أو/  و  الحكومة ملكهاتراضي التي   ألا

 ،األسـالك  لمـد  األرض العامـة     ينتفع من   له مرخصي  أيشمل هذا التعريف    . لتقديم خدمة االتصاالت  

   . أو التسهيالت المادية األخرىالكابالت



 ٥

الستخدامها فـي   الراديوية   تخصيص بعض الترددات     إلى الحاجة   ة الترددات الراديوي  موارد طيف تشمل   ٣/٥

 هو محـدد فـي البنـد       باستثناء ما    .أو لتشغيل شبكة االتصاالت العامة    / تقديم خدمة االتصاالت العامة و    

٣/٧، تـشغيل شـبكة    لأو  / لتقديم خدمة اتـصاالت عامـة و       يةالترددات الراديو لطيف   أي استخدام     فإن

   . منفصلةراديوي  طيفرخصة إلى باإلضافة، رخصة فرديةالحصول على  سيتطلباتصاالت عامة 
 

 هو محدد في البنـد     وفقاً لما . للزبائنخصص  ت هاتفية أرقام إلى مجموعات الحاجة   موارد الترقيم    تشمل ٣/٦

الذين يبغون مجرد رموز الترقيم الختيار المشغل واالختيار        خدمات االتصاالت العامة    فإن مزودي   ،  ٣/٧

 المرخص لهـم  فإن  غراض التوضيح،    وأل .رخصة فردية إلى الحصول على     وا لن يحتاج  المسبق للمشغل 

 االتصاالت المتنقلـة العامـة   لخدماتن الحاليين مشغليال، مثل  يزودون زبائنهم بأرقام هاتفية محددة    الذين  

المرخص لهم الذين   .ومشغل االتصاالت الثابتة هم فقط الذين يحتاجون الستخدام مثل هذه الموارد النادرة           

يحتـاجون مثـل     ال   ىأخروسائل  بو  أبيع   ال  إعادة عن طريق   يزودون مجرد إمكانيات االتصال الصادر    

اختيار المشغل واالختيار    وظائف      لتمكين الترقيم إلختيار المسار  ستخدام رموز   إن ا . موارد الترقيم هذه    

  .  في التعريفمشمول  غير) ISPC( نظام اإلشارة الدولي باإلضافة إلىالمسبق للمشغل 
 

  ةالموارد النادرة المستثنا ٣/٧

  

  :الفرديةالرخصة  متطلبات  منالتالية مستثناة الموارد النادرة اتن استخدام أالهيئة قررتلقد  ٣/٧/١

طالمـا كـان    ،  VSATطيف الترددات الراديوية المستخدم من قبل مقدمي الخدمات العامة المبنية علـى              - 

وإن مثـل   . VSAT على استخدام الطيف الترددي المخصص لتشغيل        مقتصراًاالستخدام للموارد النادرة    

 المتعلقـة بتـرخيص الطيـف       الهيئـة  إلجراءات    سيظل خاضعا  طيف الترددات الراديوية  هذا االستخدام ل  

  .الراديوي

 مثل الطيف غير المـرخص    ،  على أساس عدم التداخل    أوثانوي  المستخدم بشكل    ة طيف الترددات الراديوي   -

  .WiFi في تقنية الـ المستخدمكدوليا 

  . االختيار المسبق للمشغلظائفو لتمرير االتصاالت لتمكين الترقيم استخدام رموز -

  .الختيار المشغل رموز الترقيم -

  .ISPC استخدام -

  . ذات الصلة األحكام التنظيمية في الهيئةتقررها  كما  إضافية استثناءاتأية -
 

 عدد وطبيعة الموارد المستثناة ومدى وشـروط هـذا           المنفردة في تعديل   حرية اإلختيار  الهيئة تملك   ٣/٧/٢

   .االستثناء
 

  .  ذات الصلةإلجراءاتأن تقدم منفصلة وفقاً ليجب  بالرخصة ة المرتبطالموارد النادرةستخدام ا طلبات ٣/٨
 

 إلـى الجهـة     المـوارد النـادرة    الذي يتقدم بطلب منفصل الستخدام       الرخصة مقدم طلب أن يمنح     يمكن ٣/٩

لـن يـسمح    ، ولكـن     النادرة الموارد الستخدام    منها ذنإ قبل الحصول على     رخصةًالحكومية المختصة،   

عامة أو تشغيل شـبكة االتـصاالت العامـة      التصاالت   اال تقديم خدمات  ب الحالة  مثل هذه   في لمرخص له ل



 ٦

أو / على رخصة ترددات أو إذن الستخدام موارد التـرقيم و          هلوحصقبل   النادرةالموارد  تلك  باستخدام  

  .حقوق استخدام الطريق العام

   
 

.  لـه  المرخصمن قبل   نواع الشبكات والتقنيات المستخدمة     أ على   اال مبرر له  ت  محدداكون هناك   ت لن   ٣/١٠

شـريطة أن تكـون متوافقـة مـع          ألنشطته المرخصة مجدية   قنية ت ةستخدم أي أن ي   له لمرخصلويجوز  

خـدمات  ل لشبكات االتصاالت العامـة أو       اً ضرر  يسبب تطبيقها  ال وأن التنظيمية األحكام ومع   الرخصة

 محـددة   أحكاماً تنظيمية  الهيئةأن تصدر     ويمكن .البيئةأو   أو األمن   العامة لصحة ل وأمة  االتصاالت العا 

 االلتزام بمثل هذه    المرخص له ويتوجب على   .  عامة  استشارة ، بعد أو التقنيات الخدمات  من   بأنواع تتعلق

  . عند صدورهااألحكام التنظيمية
 

 الـرخص تكون هـذه    س.  عاما ١٥لمدة  )  المعدلة الرخصباستثناء   (الفئوية و الفرديةالرخص   ستصدر   ٣/١١

 تعليمات  ستتضمن.االتصاالتقـانون   من ٣٨ ة الماد بمقتضى الهيئة تعتمدها    لتعليمات قابلة للتجديد وفقاً  

 من التحقق، باإلضافة إلى معايير أخرى،       الهيئةتمكّن  شفافة  عملية  ومتطلبات موضوعية    الرخصتجديد  

 بجميع  وأنه ملتزم ،  الرخصة وفى بالتزاماته المفروضة بموجب أحكام    وأ عمل بنجاح     له المرخصمن أن   

   .األحكام التنظيمية
 

ـ تأس  تـم  أردنيـة  شـركة    مقدم الطلب ن يكون   أ، يجب   رخصةعلى   لغايات تقديم طلب للحصول      ٣/١٢  هاسي

  . التجارة الصناعة وزارةفي وتم تسجيلها  قانون الشركاتبموجب 
 

 إلجراءاتل وفقاً الهيئـة  إلى همطلباتم ي تقد،رخصةبالتقدم للحصول على   ةيتوجب على الجهات الراغب    ٣/١٣

  .التعليمات من هذه ٤ بند في الالمبينة المطلوبة

  

 ألفمائة  (ردني  أ دينار   ٠٠٠،١٠٠ وهي الرخصة  الحصول على  رسوم دفع   مقدمي الطلبات  يطلب من  ٣/١٤

، لرخـصة الفئويـة    ل )أردني دينار   ألفثين  ثال (يأردن دينار   ٠٠٠،٣٠ و فرديةالخصة  لرل) أردنيدينار  

  .تفاقية الترخيص قبل تاريخ التوقيع على اأو في حوالةو شيك بنكي أ بواسطة للهيئةوتدفع 

   
 

ـ  الرخصة للهيئة الحصول على   كفالة رسوم    ، تقديم للطلب، عند تقديمه    مقدم الطلب  علىيتوجب   ٣/١٥  نفسب

 الهيئـة من قبل    ةالرخصالحصول على    فالة رسوم ك وسيتم صرف    .ةالرخص الحصول على    رسوم قيمة

كفالة عاد  تُو. الرخصةوفشل في الحصول على      رسوم الحصول على الرخصة   بدفع   مقدم الطلب  فشلإذا  

 الطلـب فض  ر إذاوأالرخصة   الحصول علىرسوم دفع عند الطلب الرخصة لمقدمالحصول على   رسوم  

  .الهيئة قبل من
 

   اإلطار التنظيمي
 

  .الهيئة المؤسس من قبل تنظيميلإلطار ال وفقاً المرخص لهمجميع  تنظيم  سيتم٣/١٦

  



 ٧

 قـانون االتـصاالت   بموجـب   الواجبـات   وحقوق  المن  أساسية   مجموعة   مالمرخص له جميع  سيكون ل  ٣/١٧

بصرف النظر عما    المرخص لهم  على   الواجباتالحقوق و مثل هذه    وتطبق. السارية واألحكام التنظيمية 

ويمكن فـرض واجبـات تنظيميـة إضـافية أو          . مرخص لهم فرديين   أو   لهم فئويين  مرخصذا كانوا   إ

فيما يتعلق بتـصنيف     الهيئةإجراءات وقائية في حال كانت هنالك قرارات محددة أو نتائج توصلت إليها             

لـه  ن  بأن   تبي إذا  له المرخص على   األحكام التنظيمية ، قد تطبق بعض     وعلى سبيل المثال  . المرخص لهم 

 محددة أخـرى    أحكام تنظيمية  يمكن تطبيق و. المعني في السوق    سوقية مؤثرة  يملك قوة    أويمن  هوضع م 

 التي  ولية الخدمة الشم  واجبات و  واجبات المشاركة بالعوائد    مثل  الحاليين على المشغلين كواجبات موروثة   

  .اليوالثابتة، على التوالعامة المتنقلة  االتصاالتن الحاليين لخدمات مشغليالتنطبق على 

   

 ،٢ بنـد  حسب التعريف الوارد فـي ال      نادرةموارد ال المتقدماً بطلبٍ الستخدام     مقدم الطلب  حيثما يكون  ٣/١٨

علـى  (تتـضمن   ،  النادرةالموارد   باستخدام هذه     إضافية تتعلق  أحكام تنظيمية بتبني   بحقها   الهيئة تحتفظ

ـ  إ اشتراط المشاركة في تطبيق      )سبيل المثال ال الحصر    . تنافـسية   اختيـار   عمليـات  ة أو جراءات معين

 االتـصاالت   على مزودي خدمـة    المتعلقة بالموارد النادرة   األحكام التنظيمية ستطبق   ذلك،   إلى باإلضافة

خـالل العـام      وتخطط الهيئة  .تلك الموارد عند حصولهم على     شبكة االتصاالت العامة     يو مشغل أالعامة  

   . الحقة تتعلق بهاأحكام تنظيميةوخص الطيف منح رمعايير  لتحديد أحكام تنظيميةإلصدار  ٢٠٠٥

  

بشكل منـتظم لـضمان      لتنظيم قطاع االتصاالت    اإلطار التنظيمي العام   مراجعة وتنقيح  ب الهيئةستقوم   ٣/١٩

 لهذا اإلطار   المرخص لهم  خضعوسي. السوق في االعتبار اتجاهات وتطورات      األخذمع  كفايته واكتماله ،    

 أحكـام تنظيميـة    ه يمكن تطبيق  نمع أ  ،  نشاطاتهم المرخصة بق فيه على    التنظيمي إلى المدى الذي ينط    

  . عالهأمذكور  كما هو الرخص على بعض فئات محددة

  

 قانون االتـصاالت   للحصول عل نسخ من      لهيئةليمكن للجهات المهتمة الرجوع إلى الموقع االلكتروني         ٣/٢٠

   .سارية، ووثائق أخرى الاألحكام التنظيميةباإلضافة إلى نسخ من نماذج الرخص، 
  

  المرخص لهم الحاليين

  

خـدمات  ال المعنيـين بتقـديم   الحـاليين  لهمالمرخص ي من أ  إذا رغبت شركة االتصاالت األردنية أو    ٣/٢١

، بتقديم خدمات اتصاالت غير تلك المسموح لهم تقـديمها بموجـب رخـصهم              المتنقّلة العاّمة الالسلكية  

شـريطة أن تمـنح     لبات للحصول على رخصة وفقاً لهذه التعليمـات،         الحالية، فسيكون بإمكانهم تقديم ط    

يتوجب على الشركة الفرعية أو التابعـة أن ال تكـون            .لتلك الشركات الرخصة لشركة فرعية أو تابعة      

ممارسة لنشاطات تجارية عند حصولها على الرخصة، ويجب أن تتم النشاطات مـن خـالل الـشركة                 

إن . ل هذه النشاطات عن تلك التي يستمر تقديمها بموجب الرخص الحالية          الفرعية أو التابعة وأن يتم فص     

 على سبيل المثال، بتزويد خدمات االتصاالت الدولية كخدمات مستقلة          ،يسمح  وف  س منح ترخيص جديد  

الخدمات للحاملين الحاليين للرخص  المتعلقة بتقديم أشكال متنوعة من           فرعية أو تابعة     اتمن خالل شرك  

 حالوفي  . في ذلك المجال     األردنية   ت وبطريقة تنهي انفرادية شركة االتصاال     ، المتنقلة العامة  الالسلكية



 ٨

أشكال متنوعـة   ديم   الحاليين للرخص المتعلقة بتق    الحاملينأي من    رغبت شركة االتصاالت األردنية ، أو     

مل للتراخيص فـي عـام   إلى اإلطار التنظيمي المتكااالنتقال ب  ، الالسلكية المتنقلة العامـة  خدماتال من

واجباً أن تتم ممارسة النشاطات اإلضافية للنشاطات المرخصة حالياً من خالل شـركات             ى  ، فسيبق ٢٠٠٥

  .فرعية أو تابعة
 

   تقديم طلب الترخيصجراءاتإ. ٤

  

) ٦(صـليه وسـت     أ تقديم نسخة    )رخصة فئوية  أو   فرديةرخصة  للحصول على    (مقدمي الطلبات  على   ٤/١ 

 وكما هو منشور على     B أو الملحق    A الملحق    في كما هو مرفق   (نموذج الطلب من  لة  مصورة مكتم  نسخ

 رخـصة   طلـب "و  أ" رخصة اتصاالت فردية  طلب   "في مغلف معنون بوضوح   )  االلكتروني الهيئةموقع  

  : لىإ  موجه" فئويةاتصاالت

  

  الرئيس التنفيذي

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  ٨٥٠٩٦٧صندوق بريد 

  ردن األ١١١٨٥عمان 
  

ومرفقاته ويقدم من قبل شخص أو أشخاص مخـولين بالتـصرف           صلي   األ  الطلب نموذج ن يوقع أ يجب   ٤/٢

 مقدم الطلب نيابة عن
 

 على السؤال   فإن اإلجابة ،  نموذج الطلب   عن سؤال في   لإلجابةضافية  إ مساحة   إلى مقدم الطلب  احتاج إذا   ٤/٣

/  فـي المرفـق    ا أن يبينـو   مقدمي الطلبات على  و. )"مرفق إضافي ( "درج في ورقة منفصلة     تن  أينبغي  

 بأن اإلجابة   نموذج الطلب  كذلك في    االذي جرت اإلجابة عليه، وأن يشيرو     السؤال  المرافق اإلضافية رقم    

  .على ذلك السؤال قد تم إدراجها كمرفق إضافي

  

وح بهـا   مـسم  ةضـافي إخدمات   يقدمأن    لمرخص له ل  فيجوز رخصة فردية أو فئوية   ما أن يتم منح      ٤/٤

 إلى تقديم خدمات إضافية ليـست مـذكورة فـي           مرخص له بموجب مثل هذه الرخص، ولكن إذا سعى        

 على األقـل    يوماً) ٣٠(ثالثين   قبل   للهيئة مسبق   إخطارتقديم  فإنه يتوجب عليه      األصلي   نموذج الطلب 

ـ  حكـام أ إصدار   للهيئةقد يكون ضروريا ومناسبا      . الخدمة الجديدة   إطالق  بدء من  محـددة أو    ة تنظيمي

األحكـام   التقيد بهذه    المرخص لهم ، وعلى   اتقني الخدمات والت   من أشكال معينة ب أو   بأنواع تتعلق   شروط  

  . رهاودص عند التنظيمية
 

 ئـة و خاط أكاملة، غير دقيقة    غير   الطلبذا كانت المعلومات المقدمة في      إ الطلبحق في رفض     ال للهيئة ٤/٥

  . التعليمات في هذه المحددة المتطلبات معبشكل يتوافق تماما  تقدم لم إذا أو
 

 وتبـين   الترخيصطلب تضمنها  معلوماتتها بناء على    صدرأ رخصة ةيألغاء  إو  أالحق في تعليق     لهيئةل ٤/٦

   .زورة عمداً أو م بأنها معلومات كاذبةللهيئة



 ٩

  

ها بسرية وإلى مبررات     للتعامل مع  يتم السعي  الطلب في    معلومات ةأي إلىاإلشارة    الطلبات يمقدمعلى   ٤/٧

   .ذلك التعامل

  

   الرخص الفرديةجراءات منح إ ومتطلبات التأهل. ٥

  

   التأهل متطلبات

  

 مالئمـاً مـن     مـستوى  طلباتالمقدمو   أن يقدم   التأكّد من   على خص الفردية للر التأهل متطلباتتركز  ت ٥/١

ـ    بأنهم في إدارتهم ل     تثبت  التي والتقنية داريةاإلالقدرات والوسائل والخبرات المالية و      ةألعمـال المقترح

عوائـق   ال توجد    أنهبو المعنية بطريقة تخدم الجمهور      الموارد النادرة يستخدموا   ، سوف الخدماتوتقديم  

  . الرخصةفي منح الموارد النادرة تلك ستخدامتتعلق با

  
 

 المحددة  التأهل معايير   قتحقي بإمكانهم نأ وان يثبت أ اتمقدمي الطلب  يتوجب على    للرخصة الفردية لتأهل  ل ٥/٢

 تقـديم   الطلـب  مقدمويتوجب على   . الطلبنموذج  على النحو المبين في     وتقديم الوثائق   )  ٥/٣( البندفي  

   نموذج الطلب المعلومات المساندة التفصيلية كما هو محدد في 

   
 

  :  التالية التأهلعايير  تحقيق مالرخص الفردية مقدمي طلباتيتوجب على  ٥/٣
 

ات وعنـاوين مـوظفي   جنسي وأسماءن يقدم أ مقدم الطلـب على : لومات التجارية وتفاصيل االتصال  المع) أ

  .نموذج الطلبفيها كما هو مطلوب في المساهمين الرئيسين الشركة و
  

تتمتع بوضع  هذه الشركة   أن   و أردنيةشركة  ال بأنيثبت  ما  ) ١(تقديم   مقدم الطلب على  : الوضع القانوني ) ب

 ذات العالقـة كمـا هـو        الوثـائق ) ٢( و الطلبنموذج  قتضيه  ي حسبما   ون الشركات األردني  قانل وفقاً جيد

ـ  من أن الهيئةوستتحقق  . نموذج الطلب مطلوب في     وملحقاتها تم توقعيها وتقديمها من قبل اتنماذج الطلب

  .مقدم الطلبيابة عن شخص أو أشخاص مفوضين بالتصرف ن

  

 :  الطلبلمقدمي تاريخالبيان ال)  ج
 

وثيقة مصدقة لدى كاتب      بشكل ،نموذج الطلب ي  ا هو مبين ف    إثباتاً، وكم  مقدم الطلب  من   الهيئةتطلب  . ١

 في الشركة أو أي من الشركات التابعـة         المساهمين الرئيسيين  أو أي من     مقدم الطلب العدل تفيد بأن    

  .الوفاء بشروط رخصة لعدم لها لم يسبق بأن ألغيت لهم رخصة اتصاالت عاملة نتيجة

بشكل وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن        ،   الطلب نموذجي  ا هو مبين ف    إثباتاً ، وكم   الهيئةتطلب  . ٢

 في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها لم يسبق أن            المساهمين الرئيسيين  أو أي من     الطلبمقدم  



 ١٠

ألي خاضعين   غير أنهموب ،رخصةعدم تنفيذ شروط    تم إيقاع عقوبة بحقهم من قبل أي سلطة تنظيمية ل         

  .عدم االمتثالبسبب  تنظيمية جهة معلق لدى أيقانوني  جراءإ

  

 اإلجـراء إثبـات علـى     / دليـل  لتقديم    الذين تم إيقاع عقوبة بحقهم     مقدمي الطلبات لالفرصة  ستتاح   . ٣

  . طلباتهماتخاذ قرار بشأن  من الهيئةحتى تتمكن  ،الطلبنموذج  على النحو المبين في التصحيحي
  

ترخيص غير مدفوعة    رسوم    إذا تبين، بعد اإلخطار المناسب، أن هناك أية         الطلب  في الهيئةلن تنظر   . ٤

   .للهيئة مقدم الطلب يدين بها  أخرى رسومةيأو أ

  
 

مقـدم   مـن أن     بنموذج الطلب المطلوبة  المعلومات  خالل  التأكد من    إلى   الهيئة تحتاج   :المعلومات المالية ) د

 العمـل مفصل فـي خطـة      وال المقترح   المشروعلتنفيذ  موثوقة  مصادر تمويل   مالية و يمتلك مالءة    الطلب

 .  الطلبنموذجالمطلوب تقديمها على النحو المنصوص عليه في 
 

 خطة استثمار القتراح  و  أ  األمثل ستثماراال حديدتل لالستثمار وال هو     تقييم  إلجراء الهدف من التقييم ليس   إن  

 مع النهج   توافقة وم ةكاملو دقيقة    الطلب مقدمذا كانت المعلومات المقدمة من      إتحديد ما   ل  باألحرى  بل بديلة،

  : فيما إذا كانالهيئةستحدد و. المقترح

  .الطلب  المحددة في النشاطات القابلة للترخيص لدعمن مستوى التمويل كافأ يدل على الطلب .١
  

المـساهمين  جميع  ل و لمقدم الطلب  مانية الجدارة اإلئت   وأن موثوقة مصادر التمويل     أن  يدل على  الطلب .٢

   مقبولة والرئيسيين
 

 نمـوذج فـي  المحـددة   بناء على المعلومات لمقدم الطلبلقدرات المالية ا  على كافيةأدلةتم تقديم  قد  . ٣

  . الطلب

  

يـد   لتحد الطلبلنموذج   تحليل المعلومات المقدمة وفقاً    ب الهيئةستقوم  : اإلدارة والمصادر الفنية والخبرة   ) ـه

ذا كان  إ المقترحة، وما    ةاألنشط لتنفيذ   انيكفيالطاقم المقترحين   و اإلدارة أنثبت  أ قد   مقدم الطلب ذا كان   إما  

مقـدمي  سيتم تقيـيم    . ةنشطهج األ ونفق  واتتالمقترحة   ة والخبر والمصادر الفنية   المقترحان واإلدارةالطاقم  

  .  النهج المقترحمعمات المقدمة سق المعلوتنا وكذلك الطلب على دقة واكتمال بناءالطلبات 

  
 

  :إظهار على وجه التحديد مقدمي الطلباتينبغي على 

   

تفاصيل الهيكل التنظيمي للـشركة     عن   م معلومات يتقدب وذلك  هيكل الشركة يتفق مع النهج المقترح       أن   .١

  .لمقدم الطلب الشركات التابعة ولمقدم الطلب المساهمين الرئيسيينو ،الطلبمقدم تحديد العالقة بين و
 

  . المقترحةةألنشط ادعمسي  أن ذلك الهيكل التنظيمي وكيف.٢

  



 ١١

  . اإلدارةمجلس ل ولإلدارة األساسيةالخبرة الالزمة و اإلداري الهيكل .٣
 

سواء في األردن    قطاعال في   أو الشركات المملوكة من قبلهم    المساهمين الرئيسيين    و مقدم الطلب خبرة   .٤

  .  المقترحةنشطةاأل تنفيذ من الخبراتتلك ستمكنهم لعالم، وكيف  في اىرخأ ماكنأو في أ

  
 

  . المقترحةةنشط األفي المصادرتساهم هذه س والخبرة وكيف والمصادر قنيةالخطط الفنية والت. ٥

  

 خطـط ة،  ، التغطي تاريخ البدء بما في ذلك معلومات عن      ( بطريقة فعالة    النادرةالموارد   مستخدستكيف  . ٦

  .)المنشودة ودة الخدمةوج نشر الخدمة

   

 إذا كـان قـابالً   (دليـل المعلومـات    خـدمات   خدمات الطوارئ و  ل  النفاذ مقدمو الطلبات  سيوفركيف  . ٧

  ). للتطبيق
 

وسيتم تقيـيم   . العملخطة  لو اقتراح بديل    أفضل توقع   ليس تحديد أ  الهدف من التقييم هو     إن  : العمل خطة) و

 . النهج المقترحمع المعلومات المقدمة لى مدى  تناسقوع، ها واكتمالتهاعلى دقبناء  الطلبات

    

 أن يثبتوا كيف يمكن للقدرات التقنية والمالية واإلدارية أن تـدعم خطـة              مقدمي الطلب وسيكون مطلوباً من    

 .العمل المقترحة وتوقعات السوق
 

تفاصـيل بنيـة    ، و المـوارد النـادرة    المقترحة ذات العالقة باسـتخدام       مقدم الطلب عن نشاطات   تفاصيل  

 إلنشائها خالل  السنوات الثالثة القادمة، وكما هو مطلوب في           مقدم الطلب االتصاالت التحتية التي يخطط     

  . ، سيتم تحليلها من حيث االتساق، واكتمال المعلومات ودقتهانموذج الطلب

     

  

ثبت بأن لديه القدرة علـى  أن ي مقدم الطلبعلى : الوطنياألمن ومتطلبات   ةواإلداري يةئالقضاالمتطلبات   )ز

متطلبـات  قابلة ومتوافرة لتنفيذ ال تحقيق المتطلبات التقنية ذات العالقة بجعل منشآت االتصاالت الخاصة به      

وذلك لتنفيذ المهام المنوطة بها      وممثليها المعتمدين    الهيئةالتعاون مع   القضائية واإلدارية واألمن الوطني و    

   .قانون االتصاالتبموجب 
 

   ة الفرديالرخصةمنح الطلب وإجراءات  تقييم

  
 

 الماليـة   قدرةالمو  المتانة ثبت قد أ  مقدم الطلب أن  ) ١ (لضمان للطلبمكثفة   دراسة   بإجراء ستقوم الهيئة  ٥/٤

 التـي   تاالتصاالدارة شبكات   إ خدمات االتصاالت العامة وتشغيل و     قديم والقدرة على ت    المطلوبة والتقنية

 من هذه   ٥/٣ البنددة في   متطلبات المحد حقّق ال  مقدم الطلب  أن) ٢(و ةرخصة فردي الحصول على    تتطلب

  . التعليمات



 ١٢

  
 

 يوم عمل من تقديمه، ويتوقف ذلك على اكتمال ودقة          ٦٠ خالل   نموذج الطلب ها لتقييم   جهد الهيئةستبذل   ٥/٥

لمدة المحـددة   إن ا . لهيئةا األخرى المنظورة من قبل      الطلباتالوثائق والمعلومات المطلوبة، وعلى عدد      

 مـن   ةاألسـبقي  على أساس    الطلبات بتقييم   الهيئةوستقوم  . للطلباتأعاله هي بافتراض الوضع الطبيعي      

فان المدة الزمنيـة     ،طلباتالفوق العادة من    عدد    وجود في حال و.  مكتمال لطلباالتي يعتبر فيها    اللحظة  

 التـي سـيتم   الطلبـات  بعدد   مي الطلبات مقد إبالغ هذه الظروف، سيتم      مثل وفي.  قد تمدد  الطلباتلتقييم  

   . الطلباتوبترتيب تقييم هذه  معالجتها

  
  

  

 ها دون تـأخير،    لتقـديم  جاهزاً أن يكون    مقدم الطلب فعلى   أو توضيحات،     فنية تفاصيل الهيئةطلبت   إذا   ٥/٦

خـالل   الهيئةبإجابة طلب    طلبمقدم ال  فشلذا  إ الهيئةمن قبل    أو اعتباره مرفوضاً     الطلبوسيتم رفض   

  .الهيئة  التي تحددهاةيئوف االستثنا حالة الظرفيال إ الهيئةشهر واحد من تاريخ طلب 

  

  

 للحـصول   مقدم الطلب التي يسعى   ) رخصة فردية  (ة ونوع الرخص  مقدم الطلب نشر اسم    ب الهيئةستقوم   ٥/٧

 المهتمة طرافألستتوفر ل . يوماً) ١٥(مدة خمسة عشر      لتقديم المالحظة العامة   الهيئةعليها، وستخصص   

 المتعلقـة بمـنح     يرعـاي  للم مقدم الطلـب  تحقيق  / ب يحول دون استيفاء   ي سب أن   ع الهيئةفرصة إلبالغ   

  . المعني الطلبلمقدم صدار رخصةإاستعراض وتقييم هذه المعلومات قبل  بالهيئةستقوم  .الترخيص
  
تمت الموافقـة علـى     ذا  إ.  خطّياً لهيئةا بقرار   مقدم الطلب ، سيتم إبالغ    الطلب من تقييم    الهيئة نتهاءا بعد   ٥/٨

 وغيرهـا مـن   ةالرخـص   الحصول علىرسومدفع ين أ مقدم الطلب  من قبل الهيئة، فيترتب على    الطلب

وسـيؤدي  . شهرأ) ٣( في غضون ثالثة      الترخيص يةاتفاقع  وقّ، ومن ثم عليه أن ي     للهيئة الزمةالرسوم ال 

 الموافق عليه، وإلـى مـصادرة       الطلب إلغاءإلى  المحددة   ة لهذا االلتزام ضمن المهل    اإلخفاق في االمتثال  

  . الهيئةمن قبل  ةالرخصالحصول على  كفالة رسوم

  

  طلبات الرفض 
 

  :ألي من األسباب التاليةالرخصة الفردية  للحصول على  الطلباتمقدمو لن يتأهل ٥/٩
  

 وتكون تلـك   موارد نادرة ستخدام   تعتمد على ا   مقدم الطلب تكون الخدمات المحددة التي تقدم بها       عندما  ) أ

  . غير متوفرةالموارد النادرة

   

 على النحو المفصل    نموذج الطلب المعلومات المطلوبة في    ب بتزويد الهيئة  الطلبمقدم  عندما ال يقوم    ) ب

 بمـا يتفـق وهـذه       الهيئـة أو الوثائق المطلوبة إلـى      /الملحق أ ، أوال يقوم بتقديم التوضيحات و       في  

  . لتعليماتا
 



 ١٣

 ممتلكاً أو قد امتلك رخصة اتصاالت فـي         المساهمين الرئيسين  أو أي من     مقدم الطلب عندما يكون    )ج

النظـام  ب األردن أو في أي أسواق أخرى، وتبين بأنّه غير ملتزمٍ بشكل جوهري أو على نحو متكرر               

  .ي الذي كانوا يعملون ضمنه والتنظيميالقانون

   

شكل مباشـر أو    ، ب شخاصأ أو يسيطر عليها      تسيطر  أو تساهم ت كيانا بشمول مقدم الطلب حيثما يقوم   ) د

   .عالهأ) ج (الفقرة في إليها المشار  ممن تنطبق عليهم الحالةغير مباشر
  

أو أي  قـانون االتـصاالت      بموجب    ممنوعاً  الرئيسين همساهمي أو أي من     مقدم الطلب يكون   حيثما   )ـه

ممارسة األعمال  أو   اتصاالت عامة في األردن      امتالك رخصة لتقديم خدمة    األردن من     في قانون آخر 

  .  األردنفي
 

 أخرى يـدين     رسوم ةيأو  أ  غير مدفوعة  م ترخيص ورس - بالشكل الالزم  خطاراإل  بعد -حيثما توجد ) و  

  . للهيئة مساهم رئيسيأي   أومقدم الطلب بها
 

 دنى المطلـوب ملك الحد األ ال ي   الطلب مقدم، بأن   الطلب كجزء من    للهيئة عندما تبين الحقائق المقدمة      )ز

رأس المال، أو المالءة المالية الالزمة لالستثمار المطلوب أو الخبرة أو المعرفة المناسـبة التـي                 من

  . ة الفرديالرخصةشروط منح  المتوافق مع الطلبتضمن 
  

أو / ة و  السالم ،من الوطني سباب تتعلق باأل  أل الفرديةالرخصة  ه ال يمكن منح     نبأعندما تظهر الحقائق    ) ح

  .ةالقيود التقني
  

  وأ.  في السوقبيئة غير تنافسية إلىؤدي ست معين مقدم طلبن مشاركة  أالهيئةقرر حيثما ت) ط
  

 المنصوص عليها فـي هـذه       ةالتقني وأالمالية   وأ القانونية   لمعايير ا تلبية في مقدم الطلب  حيثما يخفق    )ي

  . التعليمات

  

  الفئويةالرخص  منح وإجراءات متطلبات التأهل

   

   التأهل متطلبات
 

المعـايير  قد حقـق     الطلبمقدم   المرفقة به للتحقق من أن       المعلومات و الرخصة الفئوية  طلب  سيتم تقييم  ٦/١

نـه ال   أ مع النهج المقتـرح و     تتناسق المقدمة   ةن المعلومات المالية والتقني   وأ،   المطبقة ةداريواإلالقانونية  

  . ة التقنيالمحدداتأو / لسالمة و وا الوطنياألمنب قلعتوجد عوائق تت
 

 البنـد  المحددة في    التأهل معايير    بإمكانهم تحقيق  نأثبات   إ مقدمي الطلبات ، على   للرخصة الفئوية لتأهل  ل ٦/٢

 فـي   الوثائق الداعمة كما هـو مبـين      .  الطلب نموذج وتقديم الوثائق المحددة في      التعليمات من هذه    ٦/٣

  .قدمي الطلباتمها من قبل  يجب تقديم الطلبنموذج

  



 ١٤

  :  التاليةالتأهل معايير تحقيق الرخص الفئوية مقدمي طلباتعلى  ٦/٣
 

ات وعناوين مـوظفي    جنسي و سماءأن يقدم   أ على مقدم الطلب  : المعلومات التجارية وتفاصيل االتصال   ) أ

  .نموذج الطلبكما هو مطلوب في المساهمين الرئيسين الشركة و
  

تتمتـع  هذه الـشركة    أن  ردنية و أشركة  ال بأنيثبت  ما  ) ١(تقديم   الطلبمقدم  على  : الوضع القانوني ) ب

 ذات العالقـة    الوثـائق ) ٢( و الطلبنموذج  قتضيه  ي األردني حسبما    قانون الشركات ل وفقاً بوضع جيد 

 وملحقاتها تم توقعيها وتقديمها     نماذج الطلب  من أن    الهيئةستتحقق  . نموذج الطلب كما هو مطلوب في     

  . مقدم الطلبيابة عن أشخاص مفوضين بالتصرف نمن قبل شخص أو 
 

  :  الطلبي لمقدمتاريخالبيان ال) ج
 

وثيقة مصدقة لـدى      بشكل ،نموذج الطلب ي  ا هو مبين ف    إثباتاً، وكم  مقدم الطلب  من   الهيئةتطلب  . ١

 في الشركة أو أي من الشركات       المساهمين الرئيسيين  أو أي من     مقدم الطلب كاتب العدل تفيد بأن     

  .الوفاء بشروط الرخصة لعدم ابعة لها لم يسبق بأن ألغيت لهم رخصة اتصاالت عاملة نتيجةالت
 

بشكل وثيقة مصدقة لـدى     ،  نموذج الطلب ي  ا هو مبين ف   ، وكم مقدم الطلب  إثباتاً من    الهيئةتطلب  . ٢

ت  في الشركة أو أي من الشركا      المساهمين الرئيسيين  أو أي من     مقدم الطلب كاتب العدل تفيد بأن     

 ةعدم تنفيذ شروط رخـص التابعة لها لم يسبق أن تم إيقاع عقوبة بحقهم من قبل أي سلطة تنظيمية ل       

  .عدم االمتثالل تنظيمية جهة  أي قبلمعلق منجراء قانوني إألي غير خاضعين  وبأنهم

  

 اإلجـراء  إثبـات علـى      لتقـديم    الذين تم إيقاع عقوبة بحقهـم        مقدمي الطلبات ل الفرصة   ستتاح. ٣

  .طلباتهماتخاذ قرار بشأن  من الهيئةحتى تتمكن  ،الطلبنموذج  على النحو المبين في حيحيالتص

  

تـرخيص   رسوم    أية - بالشكل المناسب  خطاراإل  بعد - إذا وجد  نموذج الطلب  في   الهيئةلن تنظر   . ٤

   .للهيئةمقدم الطلب  يدين بها  أخرى رسومةيأو غير مدفوعة أ

  

مع ومتوافقة  مالية كافية   قد أثبت بأن الموارد ال     مقدم الطلب ذا كان   إ ما   هيئةالستقرر   : الموارد المالية ) د

القـوائم الماليـة    مصادر التمويل، وتوافر التمويل،     :  قرارها على إثبات   الهيئة ستبني   .المقترحالنهج  

قوائم التدفق النقدي و  قائمة  ،   العمومية ة قوائم الميزاني  ن تشمل أيجب   والتيسنوات   )٣ (ثالثل المتوقعة

  .الدخل
 

ـ وأمقترحـة   خدمـة    المقترحة، بما في ذلك وصف كل        ةنشطدراسة تفاصيل األ   ب الهيئةستقوم  ) ـه  ةي

  .  المقترحةوالمصادر  النهجذا كان ذلك يتماشى معإ وتحديد ما ةمقترحعالقات تزويد 

  



 ١٥

بالنشاطات الجديـدة  ذات العالقة  لمقدمي الطلباتالحالية  ةاألنشط تفاصيل   أيضاً بدراسة  الهيئةستقوم   )و

 أو نشاطات الكيانات المملوكة مـن       المساهمين الرئيسين لمقدم الطلب   إضافة إلى نشاطات    ،  المقترحة

   .نموذج الطلبقبلهم سواء في األردن أو في أي مكان في العالم، كما هو مطلوب في 
 

 يثبت بأن لديـه القـدرة   أن مقدم الطلبعلى  :الوطنياألمن ومتطلبات  ةواإلداري يةئالقضاالمتطلبات  ) ز

قابلة ومتوافرة لتنفيـذ     على تحقيق المتطلبات التقنية ذات العالقة بجعل منشآت االتصاالت الخاصة به          

 وذلـك لتنفيـذ     وممثليها المعتمدين    الهيئةوالتعاون مع   القضائية واإلدارية واألمن الوطني     متطلبات  ال

   .قانون االتصاالتالمهام المنوطة بها بموجب 

  

   الفئوية الرخصمنح  الطلبات وتقييماءات إجر
 

ـ   قدرةثبت الم  قد أ  مقدم الطلب  وذلك لتحديد ما إذا كان       للطلببإجراء تحليل    الهيئةستقوم   ٦/٤ ة  المالية والتقني

 ألجلها الرخصة الفئوية التي يتم منحه     خدمات االتصاالت    وتقديم  إدارة األنشطة   والقدرة على  الالزمة،

 وفـي البنـد   نموذج الطلبفي المحددة  ملتزم بـالمتطلبات القانونية مقدم الطلبأن أيضاً للتأكد من    و،  

  . التعليماتمن هذه  ٦/٣

  

 يوم عمل من تاريخ تقديمه ويتوقـف ذلـك علـى            ٣٠ خالل   نموذج الطلب  لتقييم    جهدها الهيئةستبذل   ٦/٥

إن . لهيئـة امنظورة من قبل     األخرى ال  الطلباتاكتمال ودقة الوثائق والمعلومات المطلوبة، وعلى عدد        

 علـى   الطلبات أولوية بتقييم   الهيئةوستقوم  .للطلباتالمدة المحددة أعاله هي بافتراض الوضع الطبيعي        

فـوق العـادة مـن      عـدد     وجود في حال و.  مكتمال لطلباالتي يعتبر فيها     من اللحظة    ةاألسبقيأساس  

 مقدمي الطلبات  إبالغ هذه الظروف، سيتم      مثل يوف.  قد تمدد  الطلباتفإن المدة الزمنية لتقييم      ،طلباتال

   . الطلباتوبترتيب تقييم هذه   التي سيتم معالجتهاالطلباتبعدد 

  
 

 ها دون تـأخير،    لتقـديم  جاهزاً أن يكون    مقدم الطلب فعلى   أو توضيحات،     فنية تفاصيل الهيئةطلبت   إذا   ٦/٦

 خالل  الهيئةبإجابة طلب    طلبمقدم ال  فشلذا  إ الهيئةمن قبل    أو اعتباره مرفوضا     الطلبوسيتم رفض   

  .الهيئة  التي تحددهااالستثنائيةوف  حالة الظرفيال إ الهيئةشهر واحد من تاريخ طلب 

  

 للحـصول   مقدم الطلب التي يسعى   ) ئويةرخصة ف  (ةالرخص ونوع   مقدم الطلب نشر اسم    ب الهيئةستقوم   ٦/٧

 ألطـراف سـتتوفر ل  . يومـاً ) ١٥(سة عشر   مدة خم   لتقديم المالحظة العامة   الهيئةعليها، وستخصص   

 المتعلقـة بمـنح     يرعـاي  للم مقدم الطلب ب يحول دون استيفاء     ي سب أن   ع الهيئةلمعنية فرصة إلبالغ    ا

  . المعني الطلبلمقدم رخصةصدار إاستعراض وتقييم هذه المعلومات قبل  بالهيئةستقوم  .الترخيص

  

تمت الموافقة علـى     إذا  خطّياً، الهيئة بقرار   مقدم الطلب الغ  ،  سيتم إب   الطلب من تقييم    الهيئة نتهاءا بعد   ٦/٨

 الرسـوم   وغيرها من  ة الرخص  الحصول على  رسومدفع  ين  أ مقدم الطلب  ، فعلى الهيئة من قبل    الطلب

 إن اإلخفاق فـي   . أشهر) ٣( في غضون ثالثة      الترخيص يةاتفاق عوقّ، ومن ثم عليه أن ي     للهيئة الزمةال



 ١٦

كفالة  الموافق عليه، وإلى مصادرة      الطلب إلغاءإلى  يؤدي  س المحددة   ةضمن المهل االمتثال لهذا االلتزام    

  . الهيئةمن قبل  ة الرخص الحصول علىرسوم

  

  طلبات الرفض 
 

  : ألي من األسباب التاليةالرخصة الفئوية للحصول على مقدمو الطلبات لن يتأهل ٦/٩
 

لهـذه   وفقاًالمطلوبة  أو الوثائق   / والتوضيحات و ت  المعلوماب الهيئةبتزويد   الطلبمقدم  عندما ال يقوم    ) أ

  . نموذج الطلب وكما هو مفصل في الملحق ب من التعليمات

 أو  قانون االتـصاالت   بموجب   ممنوعينالمساهمين الرئيسين   أو أي من     مقدمو الطلبات حيثما يكون   ) ب

أو  األردن فياصة  خأو  اتصاالت عامة   امتالك رخصة لتقديم خدمات     ردن من    األ  في أي قانون آخر  

  .األردنفي من ممارسة األعمال 

   

  . بأنه ليس هنالك تناسق بين العمل المقترح والموارد الفنية والماليةللهيئةحيثما تبين ) ج

  

يـدين   أخرى رسوم   ةيأو  أ  غير مدفوعة  م ترخيص ورس - بالشكل الالزم  خطاراإل  بعد -حيثما توجد   ) د

  .لهيئةمساهم رئيسي ل أي  أومقدم الطلب بها
 

 قد امتلك رخصة اتصاالت في األردن       المساهمين الرئيسين  أو أي من      الطلب مقدم عندما يثبت أن  ) ـه

 القـانوني النظام  ب أو في أي أسواق أخرى، وتبين بأنّه غير ملتزمٍ بشكل جوهري أو على نحو متكرر              

  .ي الذي يعملون ضمنهوالتنظيم
 

شكل مباشر أو غيـر  ب شـخاص أأو يسيطر عليها  تسيطر    أو تساهم  شركات مقدم الطلب  حيثما يشمل ) و

  .عالهأ) ج (ةليها في الفقرإ المشار تنطبق عليهم الحالة  ممنمباشر
 

 فـي   بيئة غيـر تنافـسية    لى  إ على رخصة جديدة سيؤدي    طلبالمقدم   حصولن   أ الهيئةقرر  حيثما ت ) ز

  . السوق
 

و أ/  الـسالمة و الـوطني، من اب تتعلق باألسب ألرخصة فئوية منح  يمكنال هنأعندما تظهر الحقائق   ) ح

  و أ. ة التقنيالمحددات
 

نموذج طلب   المنصوص عليها في     ةو المعايير التقني  أ القانونية والمالية،    معايير ال مقدم الطلب   ستوفِي إذا لم ) ط

  التعليمات هذه وفي الرخصة الفئوية

 

 

 

 
 



 ١٧

  نموذج طلب الرخصة الفردية: الملحق أ

 

  الهاشمية األردنية ةالمملك

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  

   إرشادية مالحظات 

  

  معنون  في ظرف   المكتمل نموذج الطلب من   نسخ مصورة    )٦( نسخة أصلية واحدة و     تقدم أنينبغي   •

 : إلىموجه و" رخصة اتصاالت فرديةطلب "واضح بشكل 

   التنفيذي الرئيس

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

   ٨٥٠٩٦٧  بريدصندوق

    األردن١١١٨٥عمان 

  

 بواسطة شيك بنكي أو     الحصول على الرخصة  رسوم   للهيئة أن يدفعوا    مقدمي الطلبات جب على   توي •

 .الرخصةألف دينار أردني قبل منح  ١٠٠حوالة بقيمة 

صـادرة  الرخصة  الحصول على   كفالة رسوم    الطلب مع   الهيئة تسليم   مقدمي الطلبات  على   جبتوي •

 رسـوم  ألف دينار أردني، وذلك لضمان دفـع       ١٠٠يا بقيمة    بنك معترف به دول    أوأردني  بنك  عن  

 . الرخصةالحصول على

أشـخاص  /  ومرفقاته وتقدم مـن قبـل شـخص        نموذج الطلب يجب أن توقع النسخة األصلية من        •

 .مقدم الطلبمخولين بالتصرف نيابة عن / مفوضين

 . واضح بشكل كامل إما طباعة أو بخط الطلباتيجب تعبئة  •

 ئة خاط أوغير دقيقة   أو   كانت المعلومات المقدمة غير كاملة        إذا الطلببتقييم  لزمة   م الهيئة لن تكون  •

 .الطلبنموذج المحددة في بالمتطلبات  االلتزام التامبقدم ت لم إذا أو
  
 للتعامل معهـا بـسرية      يتم السعي  الطلب في    معلومات أية اإلشارة إلى   الطلبات يمقدم على   يتوجب •

  .وإلى مبررات ذلك التعامل

  

نموذج   في األسئلة الواردة  عن   ةجابلإل إضافية في وثيقة منفصلة    مساحة   إلى مقدم الطلب  احتاج إذا •

فـي    إلى رقم السؤال الذي جرت اإلجابة عليه، واإلشارة وفقاً لذلك          فيجب اإلشارة بوضوح  ،  الطلب

 . بأن اإلجابة على ذلك السؤال قد تم إدراجها كمرفقنموذج الطلب

 مـا ك أو   قانون االتصاالت   الوارد في  له نفس المعنى  يكون   ،و تعبير مستخدم هنا   أ عبارة  أو  كلمة ةيأ •

  .تعليماتالي هذه هو معرف ف
 



 ١٨

   وإدارية معلومات قانونيه –الجزء األول 
  

  تفاصيل االتصال ١/١

  :لمقدم الطلباالسم الكامل 

  : العنوان التجاري األساسي

  :المكتب المسجل

  ) إن وجدااللكترونيتشمل الهاتف والفاكس والبريد ( االتصال الشخص المعين لالتصال وتفاصيل

  :رقم الهاتف 

  :رقم الفاكس 

  : الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني و

  

  التفاصيل التجارية ١/٢

لمقـدم  االسم الكامـل     "ذا كان مختلفا عن     إ ، وعنوان  المكتب المسجل    مقدم الطلب لاالسم التجاري    ١/٢/١

  .عالهالمذكور أ" الطلب

 .الشركةرقم وتاريخ تسجيل ، يرجى تزويد مشتركة أخرىو هيئة أحالة شركة في  ١/٢/٢

  . خرىأ  مالحظاتأوعنوان ممارسة الخدمات في األردن  ١/٢/٣

مقـدم  في الـشركة    لمساهمين الرئيسيين   أسماء الموظفين األساسيين الحاليين وا    /  اسم إدراجيرجى   ١/٢/٤

   .سياتهم، وعناوينهم الخاصة وجنالطلب

  العنوان  االسم والجنسية

    

    

    

  

  قانوني الوضع الإثبات  ١/٣
  

  ) آخر شكلأيو مؤسسة، شراكة، ائتالف أ:  مثل( لمقدم الطلبأذكر الشكل القانوني  ١/٣/١

     

  .عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة،  من شهادة تسجيل الشركةةيرجى تقديم نسخ مصدق ١/٣/٢

  



 ١٩

 الجهة المختـصة    والتجارة أو من   الصناعة من شهادة صادرة عن وزارة       مصدقةنسخة  م  يرجى تقدي  ١/٣/٣

  .مقدم الطلبتبين المفوضين بالتوقيع عن 
  

إن ( المفوضين بالتوقيع عن الشركة األم       يثبت/ يبين الجهة المختصة  رسمي من    تصريح تقديميرجى   ١/٣/٤

  .خرىأ لغاياتو أ ة، بالمشاركة في التقنيةفكريالملكية الباستخدام لغايات إثبات التفويض ) توجد

  

  البيان التاريخي لمقدم الطلب ١/٤

  

أي نـوع مـن     ، وأي من الشركات التابعة      المساهمين الرئيسيين ي من   أ،  مقدم الطلب هل يمارس    ١/٤/١

   في األردن؟األعمال التجارية
  

  ال                                نعم 
  

  .األعمال نوع وضح بنعم، ةجابذا كانت اإلإ

   
 

بطلـب  أي من الشركات التابعة      أو ،المساهمين الرئيسيين  أي من    أو مقدم الطلب هل سبق أن تقدم      ١/٤/٢

  للحصول على رخصة اتصاالت في األردن؟
  

                                 ال نعم

  

    ١/٤/٤ لى السؤالإ  انتقل ال،اإلجابة تذا كانإ
  

  ؟نحت الرخصة أم رفض الطلبهل منعم، ت اإلجابة ذا كانإ
  

  ، رفض الطلب ال منحت                 نعم،
  

   الترخيص؟ منحما هي أسباب رفض ،الإذا كانت اإلجابة  

  

  هل تم إلغاء الرخصة؟ نعم، ١/٤/٢إذا كانت إجابة السؤال  ١/٤/٣

  نعم                              ال

  لرخصة؟كانت اإلجابة نعم، ما هي أسباب إلغاء اإذا 

  

 أي من الشركات التابعة رخـصة    أو المساهمين الرئيسيين  أي من     أو مقدم الطلب هل سبق أن منح      ١/٤/٤

  ، وتم إلغاؤها؟قانون االتصاالتبموجب 

  ال                            نعم 

  .األسبابذكر أ بنعم، ةجابذا كانت اإلإ

  
  



 ٢٠

 أي مـن الـشركات التابعـة رخـصة           أو ئيسيينالمساهمين الر  أي من     أو مقدم الطلب هل يمتلك    ١/٤/٥

  اتصاالت في أي دولة أخرى؟

  ال                            نعم

  دولالأي  أذكر في  بنعم،ةجابذا كانت اإلإ

  

 أي من الشركات التابعة سبق أن رفـضت أو           أو المساهمين الرئيسيين أي من    أو   مقدم الطلب هل   ١/٤/٦

  لة؟في أي دواتصاالت  رخصة  لهألغيت

  ال                          عمن

  .لغاءو اإلأسباب الرفض أذكر أ بنعم، ةجابذا كانت اإلإ

، أو أي مـن     مقدم الطلب وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن        رفاق  إ ال، يرجى     كانت اإلجابة  ذاإ

 نتيجـة  ، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق أن ألغيت له رخصة اتـصاالت     المساهمين الرئيسيين 

  .عدم القدرة على الوفاء بشروط وأحكام الرخصة
  

  

 غيـر   أي من الشركات التابعـة     أو   المساهمين الرئيسيين  أي من     أو مقدم الطلب   وجد هل سبق أن   ١/٤/٧

   بشروط وأحكام رخصة اتصاالت في أي دولة؟ملتزم

  ال                           نعم 

  

التـصويبية التـي تـم      / دم االلتزام واإلجراءات االستدراكية   عسباب  أ  أذكر  بنعم، ةجابذا كانت اإل  إ

  .اتخاذها

، أي مـن  مقدم الطلـب وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن رفاق إال، فيرجى  كانت اإلجابة    إذا

، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق لهم بأن اخلوا بشروط وأحكام رخـصة               المساهمين الرئيسيين 

  .لةاالتصاالت في أي دو

  

 أو أي من الشركات التابعة أعمـاالً         الرئيسيين المساهمين أو أي من     مقدم الطلب هل أدار أو مارس      ١/٤/٨

  ؟الطلبتجارية تحت أي اسم غير االسم المذكور في هذا 

  ال                             نعم 

  .سملك اال ذ بنعم، يرجى ذكرةجابذا كانت اإلإ

   

/ إجراءات جزائية  عليه في أية     مدعى مقدم الطلب ، أو أي من موظفي      الطلبمقدم  هل سبق أن كان      ١/٤/٩

يخضع مقدم الطلب   ، أو أي من موظفي      مقدم الطلب هل  و  أمحكمة في أي اختصاص،     جنائية في أي    

  ؟دولةي أقانون بموجب و اتهام أ ئيةتهمة جناحاليا ل

  ال                          نعم 

  .تفاصيلالجى تقديم  بنعم، يرةجابذا كانت اإلإ

  

  



 ٢١

  المقترحة أو الخدمات /و ةالشبكأعمال مقدم الطلب و – الثانيالجزء 
 
 

   المعلومات المالية وخطة العمل٢/١
  
 

المـساهمين  من  ي  أ  أو  الطلب مقدمن  أيرجى تقديم خطة عمل شاملة ومعلومات مالية مفصلة تبين           ٢/١/١

 على توفير األموال أو الحصول على التمويل لدعم         ينقادر  له  أو أي من الشركات التابعة     الرئيسيين

 لمقترحةمع األعمال ا   الوسائل المالية    توافق وكذلك   المقترحةموال الالزمة لدعم األعمال     األرؤوس  

  :دراج المعلومات التاليةإيرجى . والخطة الفنية

  

 )بشهادة خطية اًمدعم ،موالعالن عن مصدر األمع اإل(مصادر التمويل  •

 )الدعمرسائل : مثل(ويل توافر التم •

التدفق النقـدي   قائمة  ،  قائمة الميزانية العمومية  تشمل  و) ٣(ثالث سنوات   المتوقعة ل المالية  القوائم   •

 و.  الدخلائمةوق

 .والحصة السوقيةتوقعات السوق  •

  
دقة، تشمل قوائم الدخل المص   بحيث   المدققة    التقارير المالية  تقديميرجى  ،   في حالة الشركات العاملة      ٢/١/٢

 للشركة أو الشراكة أو اإلئتالف أو جهة أخرى يتم         سنوات) ٣(آلخر ثالث    الميزانية العمومية قوائم  و

  .تقديم الطلب نيابة عنها

  . فيهارئيسيمساهم لكل ة مصدقة  مالي بيانات، يرجى تقديمةجديد شركة مقدم الطلبكان  في حالة 

الفروع و -ن وجدت  إ - الشركة األم : يشمل (  الطلب مقدملهيكل الشركة    ي تمثيل مخططيرجى تقديم    ٢/١/٣

 ونـسبة   ،المساهمين الرئيسيين   تفاصيل  و الخارجفي  ردن و  في األ  لمقدم الطلب والشركات التابعة   

 الشركات التابعة والمساهمين الرئيسيين   و،  الطلبمقدم   تحديد العالقة بين     كذلكيرجى  . )مساهماتهم

لحـصول علـى    لو تنوي التقدم    أعة تملك رخصة اتصاالت      شركة تاب  أييرجى بيان   . لمقدم الطلب 

  . أخرىرخص اتصاالت

  

 مـرخص فـي      آخر اتصاالتمزود  ي  أفي  % ١٠ تزيد على  اتمساهمأية   مقدم الطلب  هل يمتلك    ٢/١/٤

 ردن؟األ

  ال                               نعم 

  . المساهمة فيهاونسبة) المزودين(المزود سماء أ/ اسمذكر أ بنعم، ةجابذا كانت اإلإ

  

نـشاطات  أي  ي من الشركات التابعة له      أو أل ،  المساهمين الرئيسيين ي من   أو أل ،  لمقدم الطلب  هل   ٢/١/٥

  خارج سوق االتصاالت؟  وأ في  أخرىتجارية

   ال                           نعم

  .تفاصيلال بنعم، يرجى تقديم ةجابذا كانت اإلإ



 ٢٢

   
  

 المقترح، الوصف   عدد الموظفين : يشمل  (لمقدم الطلب  للهيكل التنظيمي    يتمثيلمخطط  يرجى تقديم    ٢/١/٦

 الخبـرات بيـان  يرجـى  ). دارياإل والهيكل لفنيين، واينالماليالوظيفي لإلدارة الرئيسية، الموظفين     

توضيح الموارد الفنية    ضاًوأي،  المالئمةالسابقة ذات الصلة، والمؤهالت وغيرها من مصادر الخبرة         

  .على إنجاز الخطط التي تساعد

  

خبرة فـي   ية  أ ي من الشركات التابعة   أو أ ،  المساهمين الرئيسين ي من   أ  أو مقدم الطلب  يمتلك   هل ٢/١/٧

  مجال تقديم خدمات االتصاالت؟ 

                             النعم

  . الخبرة ة ونوعية الخدمات وطبيعة، يرجى بيان طبيعجابة نعمت اإلذا كانإ

  . االتصاالتةخدمفي تقديم  الموظفين خبرة وضح ، بة الجات اإلذا كانإ
  

  

  

 النشاطات الحالية لمقدم الطلب ٢/٢
  

أو ،  مقـدم الطلـب   يخـول    ي مكان في العالم   أردن وفي   ي تصريح تم الحصول عليه في األ      أذكر   أ ٢/٢/١

 فـي    تقديم خدمات دوليـة     الرئيسين المساهميني كيان مملوك من قبل      أو  أ،  المساهمين الرئيسيين 

   .خرىأدول 

  :  التالية المتعلقة بما يليئلةس على األةجابالرجاء اإل

  . ردناألفي مقدم الطلب  ةنشطأ) أ(

  .ن من العالماكأي مفي  المساهمين الرئيسيين ولمقدم الطلبتصاالت ال اةأنشط) ب(

  

  الشبكات

  .لبنية التحتية الراديويةفيها االكيانات، بما تلك  تملكهانية تحتية بتقديم ملخص ألي الرجاء  ٢/٢/٢
  
تصريح  يرجى تقديم تفاصيل عن      في األردن،   طيف الترددات الراديوية   ستخدمي مقدم الطلب إذا كان    ٢/٢/٣

  . والرقم المرجعي لكل تصريح، تصاريح الترددات التي يمتلكها بما في ذلك عدد.يملكهالتردد الذي 
  

  

  خدماتال

وبصفة خاصة،  . ن وجدت إ،   الطلب ممقدوالخدمات التي يقدمها     يرجى تقديم تفاصيل عن المنتجات       ٢/٢/٤

  . ةأ المنشالخطوطوعدد  الزبائنيرجى تقديم تفاصيل عن عدد 

  

  

  

  

  



 ٢٣

  نشطة مقدم الطلب المقترحة  أ٢/٣

   المطلوبة  النادرة الموارد

  :وضع عالمة عند المورد المطلوبيرجى 

  الراديويةالترددات 

   العامالطريقحقوق 

   مرقاألاموارد 

  . العالقةات  اإلجراءات ذوفقمنفصل بشكل قدم تن أالموارد النادرة يجب استخدام  اتطلب: ةمالحظ
  

  شبكاتال 

 الـشبكة  التي ستستخدم وخطط تغطية      التقنيةوصف لجميع المعدات و   : تشمل يرجى تقديم خطط فنية،     

لكاملة للـشبكة المقترحـة     تقديم التفاصيل ا  مقدم الطلب    على. سنوات من فترة التشغيل   ) ٣ (ثول ثال أل

  . والتكنولوجيا

  

مقـدم  التي يعتـزم    ) والتشغيل التركيب نظام   التقنية، (االتصاالت التحتية بنية   ل يرجى تقديم وصف   ٢/٣/١

  .  البنية الراديوية التحتيةةقادمة متضمنالسنوات ) ٣(ثالث ال ها خاللاءنشإالطلب 

  

  . لمقدم الطلبة ع ونوع عناصر الشبكموق فيها موضحاًبناء اليرجى تقديم خطة  ٢/٣/٢ 

  

  .خرينآلمن المشغلين ا المطلوبة ةالشبكعناصر  موقع ونوع  فيها موضحاًيرجى تقديم خطة بناء ٢/٣/٣ 

  

 األنظمـة / الـشبكات   لتـشغيل وصـيانة  ةو تشغيليأ ةدعم تقنيألية منشآت    تفاصيليرجى تضمين    ٢/٣/٤

 تـرخيص    بطلـب  ذا تقدمت إ ، يرجى بيان ما      اًمتوقع استخدام الطيف الراديوي     كانذا  إ. الخدماتو

  .ترددل

   ال                        نعم

  ). نسخ يمكن إرفاق (تفاصيل عن ذلك ال بنعم، يرجى تقديم ةجاباإلذا كانت إ

  

  .)ن وجدتإ(لى خدمات الطوارئ ودليل المعلومات إالوصول كيفية   عنيرجى تقديم تفاصيل ٢/٣/٥

  

  . لجودة الخدمةالمقترحةاألهداف عن تفاصيل يرجى تقديم  ٢/٣/٦

  

  : من خطة الترقيم الوطنيةأرقامتخصيص ذا كان هنالك نية لطلب إبيان فيما يرجى  ٢/٣/٧

   ال                     نعم

رقـام،  ألالتقدم بطلب لتخصيص تلـك ا   كان قد تم     إذالى ما   إشارة   اإل يرجى بنعم،   ةجابإلذا كانت ا  إ 

رمـوز   :مثل: رقام التي تسعى لتخصيصها   ألايرجى بيان نوع    ). ق نسخ ارفإمكن  ي(وتزويد تفاصيل   

 . رقامأل وغير الجغرافية أو غيرها من ا،الجغرافيةنفاذ المشغل، رموز اختيار المشغل، 



 ٢٤

  

  .  العامالطريقذا كان هنالك نية للتقدم بطلب الستخدام حقوق إ  بيان فيمايرجى ٢/٣/٨

  ال                       نعم 

يمكـن  (  التفاصـيل  زويـد  لهذا االستخدام وت   بطلبذا تقدمت   إ بنعم، يرجى بيان ما      ةجابإلذا كانت ا  إ

  ). إرفاق نسخ

  

 النـادرة للمـوارد   مثل  ألاالستخدام ا  لضمان   م اتخاذها تالتي سي يرجى تقديم تفصيل عن الخطوات       ٢/٣/٩

  . المطلوبة

  الخدمات

  . للخدمات المقترحةف مفصل تقديم وصمقدمي الطلبات على ،في هذا الجزء
  

  : بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بما يليديم وصف عن كل خدمة مقترحة، تق يرجى٢/٣/١٠

  

 . )شبكةتغطية ال وقنية المعدات والت:بما في ذلك( للخدمات الفنية الجوانب افةك •
 

 ).ط مستأجرةنفاذ غير مباشر، نفاذ مباشر، وخطو: مثل(ية النفاذ للخدمات المراد تقديمها كيف •

  وين المستهدفالزبائن، بما في ذلك عدد قاعدة الزبائن المستهدفة •

 . البدء المتوقعتاريخ •
 

فـي األردن أو فـي       (تزويد/توريدأو عالقات   /  تفاصيل عن أي مشروع تجاري و      إعطاء يرجى   ٢/٣/١١

   .ت المقترحةالخدمابأو / شبكة وتتعلق بال) الخارج
  

   ٢ إقرار-الثالثالجزء 

 وكاملة مـن جميـع      دقيقة مقدم الطلب  نيابة عن    تها المعلومات التي قدم   أن قرأ مقدم الطلب   عن نيابة

  الطلـب  نموذجفي  المقدمة  معلومات  على ال ستند  ت الطلبهذا  ى  لع الهيئة أن موافقة    دركأو. النواحي

لمقدم  صةالرخ أن تم منح     و غير صحيحة بعد   أغير دقيقة   أي من المعلومات المقدمة       أن وجدذا  إ. هذا

  .ون تعويض دالرخصة تحتفظ بحقها بإيقاف أو إلغاء تلك الهيئة فإن ،الطلب

   

  : التوقيع

  : االسم الكامل للموقع

  : المنصب الوظيفي

   :التاريخ

  
و في حالة أ ،الطلب؛ وفي حالة شراكة من شريكفي اسمه كور  المذشخصالفي حالة الفرد، من  :اً يكون موقعأن يجب اإلقرارذا ه ٢

  . المفوض/ المخولموظف المدير أو من قبل الو هيئة اعتبارية، أركة ش
 



 ٢٥

  الفردية خص للرالمساندة الوثائققائمة 

  

   الطلبنموذجالتالية مع المساندة رفاق الوثائق إيرجى 

  
  وصف الوثيقة التصنيف

 .مقدم الطلب ومرفقاته موقعة من الشخص أو األشخاص المفوضين بالتوقيع عن نموذج الطلب ●

 . مقدم الطب شهادة تسجيل الشركة ●

 . مقدم الطلب عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ●

 .مقدم الطلبالمفوضين بالتوقيع عن أمور الشركة تبين  الصناعة والتجارة عن شهادة لمن يهمه األمر صادرة عن وزارةنسخة  ●

 ).تإن وجد( وقيع عن أمور الشركة األميبين المفوض بالت الجهة المختصة رسمي من تصريحنسخة عن  ●
 

/ ، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق أن ألغيت رخصة اتصاالت لهم نتيجة عدم القدرة على تحقيق                 المساهمين الرئيسيين ، أو أي من     مقدم الطلب وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن         ●

 .الوفاء بشروط وأحكام الرخصة
 

    . أي من الشركات التابعة لم يسبق لهم بأن أخلوا بشروط وأحكام رخصة االتصاالت في أي دولة أوالمساهمين الرئيسيين، أي من مقدم الطلبب العدل تفيد بأن وثيقة مصدقة لدى كات ●

  . التصويبيةجراءاتإل اأدلة على تقديم ،مقدم الطلبتم فرض عقوبة على  ذاإ ●

 التي تظهر مصادر وتوافر التمويل، بما في ذلك القوائم المالية المتوقعة لثالث سنوات مكونة من قائمة الدخل، قائمة الميزانية العموميـة، قائمـة                         والمعلومات المالية  مقدم الطلب خطة عمل    ●

 توقعات السوق والحصة السوقيةو،  النقديالتدفق

 .مقدم الطلبفي الشركة المساهمين الرئيسيين ية المالكين ومخطط يوضح هيكل ●

  . سنوات) ٣( آلخر ثالث  تتضمن قوائم الدخل المصدقة وقوائم الميزانية العموميةلمقدم الطلبالحسابات الختامية المدققة لثالث سنوات سابقة ، عتبارات االستمراريةال ●

 ونـسبة  ،المـساهمين الرئيـسيين   ردن والخـارج، تفاصـيل   في األبلمقدم الطلالفروع والشركات التابعة   ،)إن وجدت  (الشركة األم : يشمل( مقدم الطلب لهيكل الشركة    ي تمثيل مخطط  ●

  .  )مساهماتهم

  .ساسية، عدد المساهميندارة األ واإلالمساهمين الرئيسيين المقترح،  تفاصيل عن عدد الموظفين: يشمل (لمقدم الطلبلإلدارة والعمليات تنظيمي مخطط  ●

 .  ؤهالته، موارده التقنية لتنفيذ الخطة المقترحة تتعلق بخبراته السابقة، ممقدم الطلبتفاصيل عن  ●

  .عن البنية التحتية الحالية، يتضمن البنية التحتية الراديويةملخص  ●

 .الطلب لطيف الترددات الراديوية، نسخ عن ذلك بطلبإذا تقدم . الترددات التي يملكها تصاريح عن تفاصيل،التردداتطيف ستخدم ي مقدم الطلبذا كان إ ●

 •.  التي تم إنشاؤهاالخطوطو الزبائن تفاصيل عن عدد تقديم أيضاً. )سعارأل اهابما في( والشروط مقدم الطلبتفاصيل عن المنتجات والخدمات التي يقدمها  ●

 .  التحتية الراديوية البنيةيتضمن، لمقدم الطلب التحتية المقترحةملخص البنية  ●

 .ة، والبنية التحتية لالتصاالتر الشبكموقع ونوع عناصتبين / توضحخطة بناء  ●

 .  اآلخرينالالزمة من المشغلين  لالتصاالتةتحتي والبنية الةعناصر الشبك  موقع ونوعتبين/  توضحخطة بناء ●

   تقديممقدم الطلبعلى . غيلالخطط الفنية، وتتضمن وصفا لكافة المعدات والتقنية التي سيتم استخدامها وخطط تغطية الشبكة ألول ثالث سنوات من مدة التش ●

 .  المقترحةة تفاصيل كاملة عن الشبك

 .  المطلوبةالنادرةللموارد االستخدام األمثل  لضمان مقدم الطلبخذها سيتوصف للخطوات التي  ●

 ).إن وجدت (النفاذ لخدمات الطوارئ ولخدمات دليل المعلوماتتفاصيل  ●

  . شودةة للخدمة المنالمقترحعن الجودة تفاصيل  ●

  األنظمة والخدمات المقترحة/ تقنية أو تشغيلية لدعم تشغيل وصيانة الشبكات ة منشآتتفاصيل عن أي ●

  .لمقدم الطلبوصف مفصل للخدمات المقترحة  ●

  األخرى الداعمة الوثائق ○

  

  

، فيرجى اإلجابة على األسئلة في وثيقة منفصلة، مشيراً بوضوح          نموذج الطلب  إلى مساحات إضافية إلجابة األسئلة الواردة في         مقدم الطلب إذا احتاج   : ةمالحظ

  . تفيد بأن إجابة السؤال تم تقديمها كمرفقنموذج الطلبإضافة إلى وضع مالحظة في  إلى رقم السؤال الذي تمت إجابته،

  

  اختياري ○       مرحلة الحقة  إلزامي                   ●



 ٢٦

  يةالفئوالرخصة طلب نموذج :  بقلحالم

  الهاشمية األردنية ةالمملك

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

   إرشادية مالحظات 
  

بشكل   معنون في ظرف  المكتمل   نموذج الطلب من   نسخ مصورة    (٦)نسخة أصلية واحدة و    تقدم   أنينبغي   •

 : إلىموجه و" فئويةرخصة اتصاالت طلب "واضح 

   التنفيذي الرئيس

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

   ٨٥٠٩٦٧ يد برصندوق

   األردن١١١٨٥عمان 

   

أو  بنكـي   شـيك  بواسـطة  الرخصة    الحصول على  رسوم للهيئة أن يدفعوا    مقدمي الطلبات  يتوجب على  •

 .ألف دينار أردني، وذلك قبل منح الرخصة ٣٠حوالة بقيمة 
 
صـادرة عـن     الرخصة    الحصول على  كفالة رسوم  الطلب مع   الهيئة تسليم   مقدمي الطلبات على  يتوجب   •

الحصول على   رسوم    دفع ألف دينار أردني، وذلك لضمان     ٣٠ بنك معترف به دوليا بقيمة       أوأردني  بنك  

 .الرخصة
 
/ أشـخاص مفوضـين    / ومرفقاته وتقدم من قبل شخص     نموذج الطلب يجب أن توقع النسخة األصلية من        •

 .مقدم الطلب عن الشركةنيابة  بالتصرف مخولين
 
 . واضحعة أو بخط  بشكل كامل إما طباالطلباتيجب تعبئة  •
 
 إذا أو ئـة  خاطأو كانت المعلومات المقدمة غير كاملة، غير دقيقة      إذا الطلببتقييم   ملزمة   الهيئة لن تكون  •

 .الطلبنموذج المحددة في بالمتطلبات  االلتزام التامبقدم تلم 

  

   .ررات ذلك  يجب أن تعامل بسرية ومبالطلب في  معلوماتةأي إلىاإلشارة  مقدمو الطلباتيتوجب على  •

فيجـب  ، نمـوذج الطلـب    فـي ة الواردةلئساأل لى عةجابلإل إضافية صفحات إلى مقدم الطلب احتاجإذا   •

 بـأن   نموذج الطلـب  في   واإلشارة وفقاً لذلك   جرت اإلجابة عليه      إلى رقم السؤال الذي    اإلشارة بوضوح 

 .اإلجابة على ذلك السؤال قد تم إدراجها كمرفق
 

 ماك أو   قانون االتصاالت  الوارد في / المبين له نفس المعنى     ، يكون ير مستخدم هنا  و تعب أ ،عبارة،   كلمة ةيأ •

 . تعليماتالي هذه هو معرف ف
  
  



 ٢٧

   وإدارية معلومات قانونيه –الجزء األول 

  

  تفاصيل االتصال ١/١

  : لمقدم الطلبالسم الكاملا

  : العنوان التجاري األساسي

  :المكتب المسجل

  ) إن وجدااللكترونيتشمل الهاتف والفاكس والبريد (اصيل االتصال الشخص المعين لالتصال وتف

  رقم الهاتف 

  رقم الفاكس 

   الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني و
 
  التفاصيل التجارية ١/٢
  
لمقـدم  االسـم الكامـل     "ذا كان مختلفا عن     إ عنوان  المكتب المسجل   ، و مقدم الطلب ل االسم التجاري    ١/٢/١

  .عالهأالمذكور " الطلب
  

مقـدم  فـي الـشركة      الرئيسيين   المساهمينوأسماء الموظفين األساسيين الحاليين     / إدراج اسم يرجى   ١/٢/٢

  :وعناوينهم الخاصة وجنسياتهمالطلب، 

  
  

  العنوان  األسم والجنسية

    

    

  
 

  .الشركة تسجيل وتاريخرقم ، يرجى تزويد مشتركة أخرىو هيئة أحالة شركة  في ١/٢/٣
 

  .أخرى  مالحظاتأون ممارسة الخدمات في األردن عنوا١/٢/٤

  

  قانوني الوضع إثبات  ١/٣
  

  )  آخر شكلأيو مؤسسة، شراكة، ائتالف أ:  مثل(لمقدم الطلبأذكر الشكل القانوني  ١/٣/١

  

مقـدم  عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة      ،   شهادة تسجيل الشركة    من ة يرجى تقديم نسخ مصدق     ١/٣/٢ 

  .الطلب

  



 ٢٨

ة الجهـة المختـص   أو مننسخة مصدقة من شهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة     يرجى تقديم    ١/٣/٣

  .مقدم الطلب تبين المفوضين بالتوقيع عن
  

إن (يثبت المفوضين بالتوقيع عن الـشركة األم       / يبين الجهة المختصة  رسمي من    تصريحيرجى تقديم    ١/٣/٤

  .خرىأ لغاياتو أ ة، بالمشاركة في التقنيةفكريملكية الالباستخدام التفويض لغايات إثبات ) توجد

  

  البيان التاريخي لمقدم الطلب ١/٤

  

أي نـوع مـن     ، وأي من الشركات التابعـة       المساهمين الرئيسيين ، أي من    مقدم الطلب يمارس   هل   ١/٤/١ 

   في األردن؟ التجاريةاألعمال

  ال                               نعم      

  .األعمال نوع وضح بنعم، ةجابإلذا كانت اإ

  
 

بطلـب  ي من الشركات التابعـة      أ أو و  المساهمين الرئيسين  أو أي من     مقدم الطلب سبق أن تقدم     هل   ١/٤/٢

  للحصول على رخصة اتصاالت في األردن؟
  

                                 ال نعم    

  .  ١/٤/٤لى السؤالإ  انتقلال، اإلجابة تذا كانإ

  ؟ الطلبهل منحت الرخصة أم  رفضنعم، إلجابة ت اذا كانإ

    الطلب، رفض ال منحت           نعم،     

  ما هي أسباب رفض منح الرخصة؟ ،الإذا كانت اإلجابة  

  

  هل تم إلغاء الرخصة؟ نعم،  ب١/٤/٢ إذا كانت إجابة السؤال١/٤/٣

          نعم                     ال

  أسباب إلغاء الرخصة؟كانت اإلجابة نعم، ما هيإذا 
 

 أو أي من الشركات التابعة رخصة اتصاالت        المساهمين الرئيسيين  أو أي من     مقدم الطلب  هل يمتلك    ١/٤/٤

  في أي دولة؟

   ال                       نعم       

  .ة أخرىأي دول في  بنعم،ةجابإلذا كانت اإ

  

أي من   أو لمقدم الطلب  أي من الشركات التابعة      أو المساهمين الرئيسيين  أي من     أو مقدم الطلب  هل   ١/٤/٥

 سبق أن رفـضت أو      لمقدم الطلب أو أي من الشركات التابعة       مقدم الطلب في   المساهمين الرئيسيين 

  ألغيت رخصة اتصاالت له في أي دولة؟

  

   ال                        عم       ن



 ٢٩

  

  . اإللغاءو أسباب الرفض أذكر أ بنعم، ةاإلجابذا كانت إ

، أو أي مـن     مقدم الطلب وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن        رفاق  إ ال، فيرجى     كانت اإلجابة  ذاإ

، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق أن ألغيت له رخصة اتصاالت لهم نتيجة               المساهمين الرئيسيين 

  .الوفاء بشروط وأحكام الرخصة/القدرة على تحقيقعدم 

  

، أي من الشركات التابعة لـم يلتـزم         المساهمين الرئيسيين  أو أي من     الطلبمقدم    وجد سبق أن  هل   ١/٤/٦

  بشروط وأحكام رخصة اتصاالت في أي دولة؟

  ال                           نعم 

  

  . التي تم اتخاذهاالتصويبيةعدم االلتزام واإلجراءات سباب أ أذكر بنعم، ةاإلجابذا كانت إ

  

، أي مـن    مقـدم الطلـب   وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن        اق  رفإال، يرجى    كانت اإلجابة     إذا

، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق لهم بأن أخلوا بشروط وأحكـام رخـصة                المساهمين الرئيسين 

  .االتصاالت في أي دولة
  

  

ـ       الرئيسيينالمساهمين   أو أي من     مقدم الطلب أدار أو مارس     هل   ١/٤/٧  االً أو أي من الشركات التابعة أعم

  ؟الطلب تحت أي اسم غير االسم المذكور في هذا تجارية

  

  ال                       نعم 

  

  . سملك اال ذ بنعم، يرجى ذكرةاإلجابذا كانت إ
 
 

  أنشطة مقدم الطلب والخدمات المقترحة :الجزء الثاني

  

  معلومات مالية وتجارية٢/١
 

لبيان التناسق بين الوسـائل الماليـة والخـدمات          ،املة ش معلومات مالية وتجارية مفصلة   يرجى تقديم    ٢/١/١

حـسب  لكـل معلومـة علـى حـدة          مستقلتأكيد  مع  (المعلومات المقدمة    ن تشمل أ يجب   .المقترحة

  :)االقتضاء

 )األموال عن مصدر اإلعالنمع (مصادر التمويل  •

 ، و)تعزيزيةرسائل : مثل(توافر التمويل  •

 وقائمـة  التدفق النقـدي     قائمة،  قائمة الميزانية العمومية   تشمل) ٣(ت  ثالث سنوا المتوقعة ل المالية  القوائم   •

 . الدخل
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 المـصدقة،    المدققة بحيث تشمل قوائم الدخل      التقارير المالية  تقديميرجى   في حالة الشركات العاملة ،       ٢/١/٢

أخرى يتم   للشركة أو الشراكة أو اإلئتالف أو جهة         سنوات) ٣(آلخر ثالث   يزانية العمومية   قوائم الم و

  . نيابة عنهاالطلبتقديم 

  . فيهارئيسيمساهم لكل ة مصدقة  ماليبيانات، يرجى تقديم ةجديد شركة مقدم الطلبكان  في حالة 
  

  خبرة في مجال تقديم خدمات االتصاالت؟  أية مقدم الطلب يمتلك هل ٢/١/٣

                             النعم

  . ة التجربة وطبيعة ونوعية الخدمةبيع، يرجى بيان طت اإلجابة نعمذا كانإ 

 أو أي مصادر فنية متواجـدة        االتصاالت ةخدمفي تقديم    الموظفين خبرة وضح ،ت اإلجابة ال   كان ذاإ

 .لتنفيذ الخطة
 

الفـروع   ،)إن وجدت  (األمالشركة  : يشمل(مقدم الطلب    ل التنظيميلهيكل  ل ي تمثيل مخططيرجى تقديم    ٢/١/٤

 ونـسبة   ،المساهمين الرئيـسيين   الخارج ، تفاصيل  في  ردن و  في األ  الطلبلمقدم  والشركات التابعة   

أية شركة تابعة تملك رخصة اتصاالت أو تنوي التقدم للحصول على رخص            يرجى بيان   . )مساهماتهم

  .اتصاالت أخرى
 

  .المساهمين الرئيسيين يرجى تزويد أسماء ٢/١/٥

  

في أي من شركات االتصاالت المرخصة فـي        % ١٠تزيد على     أية مساهمات  مقدم الطلب  هل يمتلك    ٢/١/٦

  األردن؟
 

  ال                               نعم 

  .ونسبة المساهمة فيها) الشركات(أسماء الشركة / أذكر اسم بنعم، ةاإلجابذا كانت إ
  

  المقترح، الوصـف   عدد الموظفين :  يشمل  (لمقدم الطلب  للهيكل التنظيمي    يتمثيلمخطط  يرجى تقديم    ٢/١/٧

 السابقة  بيان الخبرات يرجى  ). اإلداري والهيكل   لفنيين، وا ينالماليالوظيفي لإلدارة الرئيسية، الموظفين     

توضيح الموارد الفنيـة التـي       يضاأو ،المالئمةهالت وغيرها من مصادر الخبرة      ذات الصلة، والمؤ  

م بطلب للحصول على    يرجى بيان الشركة التابعة التي تملك أو تنوي التقد        . على إنجاز الخطط  تساعد  

  .رخص اتصاالت أخرى

  

 النشاطات الحالية لمقدم الطلب ٢/٢
  

  :  التالية المتعلقة بما يليئلةس على األجابةاإلالرجاء  ٢/٢/١

  . األردن في مقدم الطلب ةنشطأ) أ(

  .، إن وجدن من العالماكأي مفي  للمساهمين الرئيسيين أو لمقدم الطلب االتصاالت ةنشطأ) ب(

وبـصفة  . هذه الجهات وشـروط تقـديمها     قدمها  ترجى تقديم تفاصيل عن المنتجات والخدمات التي        ي ٢/٢/٢

 .  خدمة مقدمةلكل الزبائنخاصة، يرجى تقديم تفاصيل عن عدد 



 ٣١

  

  الخدمات المقترحة لمقدم الطلب ٢/٣
  

  . تقديم قائمة بالخدمات المقترحةالرجاء ٢/٣/١
  

 :قترحة، وبحيث تشمل التفاصيل التالية الرجاء تقديم وصف لكل الخدمات الم٢/٣/٢

 .ة الشبكة وتغطيقنية للخدمات بما في ذلك المعدات والتةكل الجوانب التقني) أ(

نفاذ غير مباشر، نفاذ مباشر، أو خطوط        :مثل (المنوي تقديمها لى هذه الخدمة    إ النفاذكيف يمكن   ) ب(

  .)مؤجرة

  . قاعدة المشتركين المستهدفة)ج (

ب  بموج الرخصة الفردية نادرة الزمة والتي تم استثناءها من متطلبات الحصول على            موارد ةأي) د (

  .التعليمات  هذه من٣/٧ بندال

  

   . المقترحةتالخدماتتعلق ب مقترحةتزويد  تفاصيل عن أي عالقاتعطاء إيرجى  ٢/٣/٣

  

  .المقترحة لجودة الخدمةاألهداف يرجى تقديم تفاصيل عن ٢/٣/٤

  
 

  ٣قرار إ– الثالثالجزء 

  

 وكاملة مـن جميـع      دقيقة مقدم الطلب  نيابة عن    تهان المعلومات التي قدم   أ أقر مقدم الطلب  نيابة عن  

  الطلـب  نمـوذج في  المقدمة  معلومات  على ال ستند  ت الطلبهذا  ى  لع الهيئة أن موافقة    وأدرك. النواحي

لمقدم  الرخصةأن تم منح     و غير صحيحة بعد   أغير دقيقة   أي من المعلومات المقدمة أنها      وجد  إذا  . هذا

  .ون تعويض دالرخصة تحتفظ بحقها بإيقاف أو إلغاء تلك الهيئة فإن الطلب

  

  :  التوقيع

  : االسم الكامل للموقع

  : المنصب الوظيفي

   :التاريخ

  
.اً يكون موقعأن يجب اإلقرارذا ه ٣  

  الطلب؛ في اسمه كور  المذشخصالفي حالة الفرد، من 

  وأ. وفي حالة شراكة من شريك

  .المفوض/ مخولالموظف المدير أو قبل المن و هيئة اعتبارية، أ في حالة شركة 
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   الفئويةخص للرالمساندة الوثائققائمة 

  

   الطلبنموذجالتالية مع المساندة  رفاق الوثائقإيرجى 

  
 وصف الوثيقة               التصنيف

  . عن مقدم الطلب نيابةًلمفوضين بالتوقيع ومرفقاته موقعة من الشخص أو األشخاص انموذج الطلب ●

  .شهادة تسجيل الشركة ●

 . مقدم الطلب لعقد التأسيس والنظام األساسي ●

 .تبين المفوضين بالتوقيع الصناعة والتجارة عن شهادة صادرة عن وزارةنسخة  ●

 .)تإن وجد(يبين المفوض بالتوقيع عن الشركة األم الجهة المختصة رسمي من تصريح ●

  القدرة على  ، أو أي من الشركات التابعة لم يسبق أن ألغيت رخصة اتصاالت لهم نتيجة عدم              المساهمين الرئيسيين ، أو أي من     مقدم الطلب وثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن         ●

  .الوفاء بشروط وأحكام الرخصة

  .صاالت في أي دولةت، أي من الشركات التابعة لم يسبق لهم بأن أخلوا بشروط وأحكام رخصة ان الرئيسيينالمساهمي، أي من مقدم الطلبوثيقة مصدقة لدى كاتب العدل تفيد بأن  ●
  

 . التصويبيةجراءات  اإلأدلة على تقديم ،مقدم الطلبتم فرض عقوبة على إذا  ●

 
 .مقدم الطلبفي الشركة المساهمين الرئيسيين ية المالكين ومخطط يوضح هيكل ●

 . األسهم عددو واإلدارة األساسية المساهمين الرئيسيين،  تفاصيل عن العاملين  عدد الموظفين:  يشمل (لمقدم الطلبلإلدارة والعمليات ي تنظيممخطط  ●

 . الزبائن تفاصيل عن عدد تقديموأيضاً . )سعار األهابما في ( والشروط مقدم الطلبتفاصيل عن المنتجات والخدمات التي يقدمها  ●

   .م المالية المتوقعة لثالث سنوات مكونة من قائمة الدخل، قائمة الميزانية العمومية، قائمة التدفق النقديالقوائ ●

 .الخدمات/  على تشغيل الخدمةمقدم الطلب بحيث تثبت بشكل واضح قدرة لمقدم الطلبتفاصيل الموارد المالية  ●

 .ئل المالية والخطة الفنية والخدمات المقترحةلبيان التوافق بين الوساشاملة معلومات مالية وتجارية  ●

 .  لجودة الخدمةةالمقترحاألهداف عن تفاصيل  ●

  .لمقدم الطلبوصف مفصل للخدمات المقترحة  ●
  

 . وصف لكافة المعدات والتقنية التي سيتم توظيفهابما في ذلك ،  فنيةال طخطال ●

 
  األخرى الداعمة الوثائق ○

  

  
بوضوح  اإلشارة، فيرجى اإلجابة على األسئلة في وثيقة منفصلة، ونموذج الطلـب  إلى مساحة إضافية إلجابة األسئلة الواردة في مقدم الطلباج إذا احت : ةمالحظ*

 . بأن إجابة السؤال تم تقديمها كمرفقنموذج الطلبفي  واإلشارة وفقاً لذلك إلى رقم السؤال الذي تمت إجابته،

  

   اختياري ○        الحقةمرحلةإلزامي            ●
 


