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ردن ص.ب ٩٤١٧٩٤ عمان ١١١٩٤ األ
الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف، بنایة رقم (٩٠)

www.trc.gov.jo -:الموقع االلكتروني
spectrum@trc.gov.jo  -: البرید االلكتروني
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For Official use only.    لإلستخدام الرسمي فقط 

__/____/____/____ 
Application No: :رقم الطلب 

____/____/_____ 
Application Date: تاريخ الطلب

__/____/____/___ 
Applicant Ref.  No : لطلب   رقم المرجعي لمقدم اال

____/____/_____ 
Applicant Ref. Date   لمقدم التاريخ المرجعي 

      الطلب 

TRC Stamp 

 ختم الهيئة

   __/____/____/___ 
License No: رقم الرخصة

Where supporting documents are required, you may send the documents to the   Telecommunications Regulatory Commission , P.O.Box 850967 Amman 11185 Jordan. Tel: 
+962-6-5862020 , Fax: +962-6-5863642. 

٥٨٦٣٦٤٢/٥٨٦٣٦٤١ فاكس ٥٥٠١١٢٠ ،  هاتف  ،  األردن١١١٨٥ عمان  ٨٥٠٩٦٧: ب .صعند طلب معلومات إاضافية، يرجى ارسالها الى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت   



٣

Part A:   Guide for Completing this Application Form  

Note: Please refer to the Instructions document (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) prior to 
completing this Application Form.  the Instructions document is 
available upon request from the Telecommunications Regulatory 
Commission (TRC) of Jordan and/or from the TRC website 
www.trc.gov.jo. 

I. In order to submit the Application all sections of the Application
Form must be completed (signed and stamped by the applicant 
where applicable)  including: 

1. the Commitment Statement,
2. all required supporting documents ( e.g. System Description &

Technical Plan) 

In addition, Applicants must fill out information relating to following: 
1. the nature of the business (principle activities) of the Applicant,
2. the Radiocommunications for which the Applicant is requesting

a license,  
3. the purpose for which the radio spectrum will be used and the

technology that is expected to be deployed,  
4.   the frequencies required for the Radiocommunications Related
to Public Telecommunications Services and Networks       
5.    the technical specifications of the radio system (such as radio
stations, repeaters, antennas, etc.), 
6.   a plan showing the coverage area and radio station sites,

II. If the space available on the Application Forms is insufficient, the
Applicant should attach additional information on separate 
sheet(s), indicating the appropriate section and question number 
on each sheet.  Information that is the same as that provided by 
the Applicant on an Individual or Class License application may 
also be used in this General Radio Spectrum License Application. 

III.  Applicants are advised to start with the Application Form for the
General Radio Spectrum License for Radiocommunications 

 ارشادات حول كيفية تعبئة هذا الطلب ):أ (الجزء 

مة المذكرة التوضيحية إلجراءات الحصول على رخصة عا(يرجى الرجوع الى الوثيقة االرشادية : مالحظة

من  والتي يمكن الحصول عليها ،قبل تعبئة هذا الطلب) المتعلقة بنظام الترخيص المتكامل لألنظمة الراديوية

www.trc.gov.joاألردن أو من خالل الرجوع إلى موقع الهيئة الكتروني -هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

المعلومات المطلوبة وتوقيع وختم لغايات ارسال الطلب واعتماده من قبل الهيئة يتوجب تعبئة كافة   - أ

 :الطلب عند الحاجة متضمناً ما يلي
شهادة التعهد وااللتزام -١

جميع الوثائق المطلوبة مثل الوصف لطبيعة النظام وخطة التنفيذ الفنية للنظام وأية -٢

   . معلومات أخرى اضافية

:لقة بما يليباالضافة الى ماسبق، يتوجب على مقدم الطلب تعبئة جميع المعلومات المتع
طبيعة عمل الشركة واألنشطة الرئيسية التي تقوم بها -١

طبيعة نظام االتصاالت الراديوية المنوي تنفيذه وترخيصه -٢

الهدف من ترخيص استخدام الطيف الترددي وطبيعة التكنولوجيا المراد تبنيها  -٣

الطيف الترددي المراد والمتعلق بشبكات وخدمات االتصاالت العامة -٤

الفنية لنظام االتصاالت الراديوية المنوي تنفيذه مثل تلك الخاصة بالمحطاتالخصائص  -٥

.الراديوية ومعيدات البث والهوائيات، الخ

 الخطة الخاصة بالتغطية المنوي تحقيقها والمواقع الراديوية المراد انشائها لتنفيذ الخطة -٦

 .  الفنية
، يمكن تزويد  تزويد المعلومات المطلوبةفي حالة عدم توفر مكان مناسب في هذا الطلب لتعبئة أو  - ب

اضافي لهذا الطلب بحيث يبين ويوضح جميع ) مالحق(هذه المعلومات من خالل ارفاقها بملحق 

ويمكن أيضاً استخدام نفس المعلومات التي . األجزاء واألقسام التي تعود إليها في الطلب الرئيسي

ردية أو الفئوية في تعبئة هذا الطلب تم تزويدها سابقاً في طلب الحصول على الرخصة الف

  .  للحصول على رخصة عامة الستخدام الترددات
ترددات في انشاء العام الخاص بترخيص استخدام الينصح مقدم الطلب بالبدء بتعبئة الطلب   - ت

ومن ثم االجابة على جميع األجزاء  االتصاالت العامة وتقديم الخدمات الخاصة بها شبكات

 .   بالترتيب



٤

Related to Public Radio Services and  progress through the other 
sections, answering all relevant questions sequentially. 

IV. How to Fill in Entry Boxes (if not using electronic mean):

1. Write legibly, remembering that some pages may be
photocopied so please answer using a dark ink. 

2. If you are asked to check a box then place a check mark in the
entry space provided. 

3. If you are asked to enter any reference codes then only enter
these as they appear on the TRC’s website. 

4. Any questions you feel are not relevant should be left blank.
5. Any questions, or parts of, which you are unable to answer,

should be answered with “NK” (i.e., Not Known). 

V. Incomplete Application Forms and/or incomplete documentation will
not be accepted.  The Correspondence Address (indicated in Part 
B) must be a complete mailing address within Jordan where TRC
correspondence may be sent to the Applicant. 

VI. Payment of the non-refundable Application fee must be made by
cash, bank transfer or cheque.  Cheques should be made payable 
to:  “Telecommunications Regulatory Commission”.  Applications 
will not be processed until full payment of the Application fee has 
been received. 

For further information or questions about the Application process, 
please contact the TRC Radio Spectrum Management Department at: 
Telecommunication Regulatory Commissions 
Radio Spectrum Management Department 
Seventh Circle, Ibrahim El-Bajori Street 
Amman 11185 
Jordan 
Tel: (962/6) 550-1120 
Fax: (962/6) 586-3641/42 
E-Mail: spectrum@trc.gov.jo

  يفية تعبئة حقول المعلومات المطلوبةك  - ث

 باستخدام حبر جافومقروءةيجب تعبئة المعلومات بطريقة واضحة  -١

اذا تم الطلب بتعيين حقل ما، يجب تعيينة في المكان المخصص له -٢

اذا تم الطلب بادخال رموز مرجعية، فيجب استخدام تلك الرموز كما تظهر على موقع -٣

الهيئة االلكتروني

مالئمة المعلومات المطلوبة، يرجى ترك المكان فارغفي حال عدم  -٤

في حال عدم المقدرة على اجابة أي من االسئلة او االستفسارات المطلوبة في هذا - ٥

" غير معلوم"الطلب، يرجى وضع كلمة 

باالضافة الى ما سبق يجب تزويد عنوان . تعتذر الهيئة عن قبول أو دراسة أي طلب غير مكتمل  - ج

لب بشكل دقيق وكامل في المملكة األردنية الهاشمية كما هو مطلوب في الجزء الثاني من مقدم الط

 . هذا الطلب من أجل استخدامه في المخاطبات الرسمية
الخاصة بدراسة الطلب نقداً أو بواسطة شيك أو عن طريق تحويل ) غير مستردة(يتم دفع الرسوم   - ح

ث لن تقوم الهيئة بدراسة الطلب إال عند استالم ، حي"  قطاع االتصاالتتنظيم هيئة"بنكي باسم 

 .الرسوم المطلوبة

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع 

 ،الدوار  األردن١١١٨٥ عمان  ٨٥٠٩٦٧: ب .ص: االتصاالت على العنوان التالي

  السابع، شارع ابراهيم الباجوري

   ،٥٥٠١١٢٠ هاتف رقم  

   ٥٨٦٣٦٤٢/٥٨٦٣٦٤١ فاكس رقم 

 spectrum@trc.gov.joبريد الكتروني 
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Part B: Applicant Information  معلومات خاصة بمقدم الطلب)   ب(الجزء  

Applicant Name (Company) 
 )             الشرآة (اسم مقدم الطلب

 Applicant Current Status     
الحالي لمقدم الطلبالوضع      

 Existing Licensee  مرخص له حالي     

 New License رخصة جديدة  
 License Modification تعديل رخصة 
 License Renewal تجديد رخصة 

   New Applicant مقدم طلب جديد 

Business Information        طبيعة عمل الشرآة
Company Registration No.*: تاريخ تسجيل  *Company Registration Date      رقم تسجيل الشرآة

 الشرآة 

*As registered with the Ministry of Trade and Industry زارة الصناعة والتجارةآما هو مسجل لدى و*
Authorized  Representative         اسم ممثل الشرآة

المعتمد
Name as in Passport or National ID

جواز السفر أو الهوية الشخصية    فيهو معتمد اإلسم آما 
Passport No./Country  or  البلد أو   / رقم جواز السفر

 National ID No. of        الرقم الوطني لممثل الشرآة
المعتمد          

Principal Activity(ies)        النشاطات الرئيسية للشرآة

Correspondence Address     ان الرئيسي لغايات المراسلة العنو  Billing Address           عنوان الفوترة  
Tel. .Fax هاتف هاتف     .Tel فاآس   Fax        فاآس 
Website          الموقع االلكتروني E-mail البريد 

 االلكتروني
Website         الموقع

االلكتروني
E-mail   االلكتروني البريد   

Application Fee submitted?                 هل تم دفع رسوم تقديم الطلب؟ 
  Yes           نعم                                                         No         ال
If no, the application will not be processed until full payment is received. 

 إذا لم يتم دفع الرسوم فلن ييم دراسة الطلب
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Part C:  LICENSING INFORMATION   معلومات الترخيص)  ج(الجزء  
  

C-1 Previous Applications (If Applicable) إن وجدت( الطلبات السابقة ١-ج  (   
Type of Radiocommunications

  نوع االتصاالت الراديوية
 (see Annex1 for designation )

  ) للتصنيفات١أنظر الملحق (

Frequency Band 
 النطاق الترددي

Application Date
  تاريخ الطلب

Application Result 
  نتيجة الطلب

 

Remarks 
  مالحظات

     

     

     

     

  
  

C-2 Current abd Previous Radio Spectrum License Information (If Applicable) إن وجدت( الطلبات الحالية والسابقة لرخص الطيف الراديوي ٢-ج (  

Status of License  
 حالة الرخصة

Remarks  
 مالحظات 

  

Type of Radio 
Spectrum License
 نوع رخصة الطيف الراديوي

 

Date of 
License 
تاريخ 
 Valid  الرخصة

 سارية
Terminated 

  منهاة
Expired 
  مستنفذة

Revoked 
  ملغاة

Modified 
  معدلة
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Part D: Technical Information     معلومات فنية)  د(الجزء  
 

D-1: Radiocommunications Related to Public Telecommunications Services                                                                 
  االتصاالت الراديوية المتعلقة بخدمات االتصاالت العامة١-د

 
Applicants must identify the applicable Radiocommunications  Category listed in this Section. 

  المدرجة في هذا الجزء تحديد فئة االتصاالت الراديوية المناسبةعلى مقدم الطلب
 

Type of Telecommunication Service ( Please check the applicable Service)  يرجى التأشير على الخدمة(خدمة االتصاالت نوع(  

 
 
 
 
 
 

 
Mobile متنقلة 
 
             Cellular Mobile  خلوية متنقلة 
 
         Land Mobile  متنقلة أرضية 
 
            GMPCS الخدمات المتنقلة العالمية لالتصاالت الشخصية الساتلية  
 
         Mobile Satellite ( other than GMPCS)  عدا المتنقلة العالمية لالتصاالت الشخصية الساتلية(المتنقلة الساتلية (  
 
             Paging ستدعاء اإل       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fixed  ثابتة  
 
    Terestrrial  أرضية   
 

1. Point to Point Radio Systems ((e.g., Fixed Radio Relay)  من نقطة إلى نقطةاألنظمة الراديوية)  الترحيل اإلطاري الراديوي: مثًال(  
   
       2. Point to Multi Point Radio Systems   األنظمة الراديوية من نقطة إلى عدة نقاط 
  

o WLL العروة المحلية الالسلكية 
o MMDS أنظمة التوزيع متددة القنوات ومتعددة النقاط 
o LMDS  أنظمة التوزيع المحلية متعددة النقاط 

o Other Point to Multi Point Radio Systems (Pleaset specify)  
)  يرجى التحديد( أنظمة راديوية أخرى من نقطة إلى عدة نقاط                  
 
 
 



٨

 Fixed  Satellite  ساتلية ثابتة 

      VSAT  صغيرة جدًا فتحة مطاريف ساتلية ذت  

      Earth Stations  محطات أرضية 

       other [please specify]  يرجى التحديد(أخري  (  
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D-1-1 : Frequency Band Information لومات النطاق الترددي مع١-١-د  

Please indicate the required frequencies and the related information for the above selected category indicating the TX (Uplink where applicable) and RX (Downlink where applicable) with more than one 
choice if  applicable  

 وبأآثر من اختيار واحد أن وجد) الوصلة الهابطة(اإلستقبال و) لوصلة الصاعدةا(ترددات اإلرسال يرجى تحديد الترددات المطلوبة والمعلومات ذات العالقة للفئات المختارة أعاله مبينًا 
Radiocommunications Designation 

  تصنيف االتصاالت الراديوية
Add the required radiocommunications 
designation in the box/boxes below as described 
in Annex 1 

أضف تصنيف االتصاالت الراديوية المطلوبة في 
  )١(الصندوق أدناه وآما هو موضح في الملحق 

TX MHz ( Uplink
where applicable) 

الوصلة . (هـ.ماإلرسال 
   )الصاعدة 

RX MHz ( Downlink
where applicable) 

الوصلة . (هـ.ماإلستقبال 
  )الهابطة

Bandwidth(BW)
kHz/MHz 

(where applicable)
  عرض الحزمة

  .هـ.ك. / هـ.م

Channel Spacing 
kHz/MHz 

(where applicable)
  فاصل القنوات

  .هـ.ك.  / هـ.م

Maximum deviation of main carrier 
kHz 

(where applicable)
  اإلنحياز الترددي عن التردد الحامل

  .هـ.ك

1st   choice  
  الخيار اآلول

2nd  choice
  ر الثانيالخيا

3rd   choice
  الخيار الثالث

1st   choice
  الخيار اآلول

2nd  choice
  الخيار الثاني

3rd   choice
  الخيار الثالث

1st   choice
  الخيار اآلول

2nd  choice
  الخيار الثاني

3rd   choice 
  الخيار الثالث



 ١٠

 
 
 
 
 

D-2 : System Description & Technical Plan    وصف النظام الراديوي والخطة الفنية٢- د   
 
 
1- System Description (file should be attached; Individual License Applicants may attach copies of relevant information from the Individual 
License application) 
2- Technical Plan (file should be attached; Individual License Applicants may attach copies of relevant information from the Individual License 
application) 
3- Coverage and deployment plan (file should be attached; Individual License Applicants may attach copies of relevant information from the 
Individual License application) 

  
 

 )ة نسخ من المعلومات ذات العالقة من طلبات الرخصة الفرديرفاقأ  الرخص الفرديةمكن لمقدمي طلبات، يهارفاقيجب إضافة الملف و( مواصفات النظام - ١
 )نسخ من المعلومات ذات العالقة من طلبات الرخصة الفردية رفاقأ الرخص الفردية مكن لمقدمي طلبات، يهارفاقيجب إضافة الملف و(الخطة الفنية - ٢
 )نسخ من المعلومات ذات العالقة من طلبات الرخصة الفردية رفاقأ  الرخص الفرديةمكن لمقدمي طلبات، يهارفاقيجب إضافة الملف و(خطة التغطية والتشغيل - ٣
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Part E: Fees    الرسوم) هـ(الجزء  

E-1: For TRC use only   إلستخدام الهيئة فقط   ١-هـ 

Type
 النوع

Value (JD)
 )دينار(القيمة 

Paid
 مدفوع

Receipt #
 رقم اإليصال

Date
 التاريخ

Approved By
 موافقة من قبل

Application processing  
 دراسة الطلب

Annual Fees 
 الرسوم السنوية

University fees  
 رسوم اجلامعات

Revenue Stamp 
 طوابع واردات

Others 
 أخرى

E-2: Method of Payment (Please Specify) ) يرجى التحديد (   طريقة  الدفع  ٢ -هـ   

□ Cash نقدًا                   □  Bank Transfer تحويل بنكي           □   Cheque شيك        □  Credit Card بطاقة ائتمان      □    Other أخرى 
E-3: Comments (If any)      إن وجدت( مالحظات ٣ -هـ(    
I certify that I represent the Applicant in the capacity indicated below and have examined the foregoing technical information and that it is true to the best of my 
knowledge and belief. 
I declare that all the information in this Application Form and the attachments is true and accurate.  I understand that approval from the TRC for this Application is based 
on the information as declared in this Application Form.  Should any of the information declared be found to be inaccurate or incorrect, after a license has been granted to 
the Applicant, TRC reserves the right to suspend or revoke such license without compensation. 

ن أالطلب صحيحة ودقيقة وهذا  اإلشارة إليها في تتم أن جميع المعلومات التيبقر أ و الواردة أعاله جميع المعلومات الفنيةبتدقيق وقد قمت إليها الحقاً   المجاالت التي سيتم اإلشارةمقدم الطلب في اقر أني الممثل الرسمي لنا الموقع أدناها

على الرخصة تحتفظ هيئة تنظيم قطاع مقدم الطلب التأكد من عدم دقة المعلومات أو عدم صحتها بعد حصول تم وفي حال . تم ادراجها فيه الطلب تعتمد على المعلومات التي قطاع االتصاالت على هذا  هيئة تنظيم قبلالموافقة من

. لمقدم الطلبتعويضأي  التصاالت بحق تعليق أو إلغاء الرخصة دونا
Place of Submission  مكان تقديم الطلب Submitted By  ممثل الهيئة.TRC Rep    مقدم من قبل  

Name االسم    Name االسم 
Signature التوقيع Signature التوقيع 
Date التاريخ Date  التاريخ

Note : Applicants must complete this Application for a General Radio Spectrum License, applicable Subforms, and all required supporting documents in order to submit a complete 
application.النماذج الفرعية وارفاق جميع المعلومات المطلوبة من أجل استكمال الطلبالترددات باالضافة الى تعبئة جميعاستخدام يجب على مقدم الطلب إكمال تعبئة الطلب العام لترخيص : مالحظة  .
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ANNEX 1 

RADIOCOMMUNICATIONS DESIGNATIONS 

A. RADIOCOMMUNICATIONS DESIGNATIONS
(see section D-1 of the application) 

MOBILE SERVICES (MS) 

1. Cellular Mobile Service = CMS
2. Land Mobile Service = LMS
3. Global Mobile Personal Communication Services by
Satellite = GMPCS 
4. Mobile Satellite Service = MSS
5. Paging Service = PS

FIXED SERVICES (FS) 

1. Point to point radio  (e.g., Fixed Radio Relay = FRR) = PTPR
2. Point to multi point radio (includes WLL, MMDS, LMDS, other point

to point radio systems) = PTMPR 
3. Fixed Satellite Service (e.g., VSAT, Earth Stations, other) = FSS

 الملحق رقم (١)
 تصنيفات االتصاالت الراديوية

) في هذا الطلب١- الرجوع الى قسم ديرجى ( االتصاالت الراديوية تصنيف .أ 

 خدمات االتصاالت المتنقلة  

 الخدمات المتنقلة الخليوية- ١

الخدمات المتنقلة األرضية –٢

 الخدمات المتنقلة العالمية لالتصاالت الشخصية الساتلية- ٣

 الخدمات المتنقلة الساتلية- ٤

 خدمات االستدعاء الراديوي–٥

ابتة خدمات االتصاالت الث

)أنظمة الترحيل الراديوية الثابتة( الخدمات الراديوية من نقطة إلى نقطة  –١

الخدمات الراديوية من نقطة إلى عدة نقاط –٢

 الخدمات الساتلية الثابتة–٣



١٣

تعهد 

أنا الموقع أدناه، أقر بأن مقدم الطلب سوف يلتزم بالمتطلبات والشروط والقيود المذكورة أدناه في 

  :ال صدور رخصة التردداتح

استيراد أجهزة ومعدات ومحطات االتصاالت الراديوية الحاصلة على موافقة فنية مسبقة   .أ 

.من الهيئة والمتعلقة بالرخصة العامة الستخدام الترددات

عدم تحويل أو نقل ملكية أي من األجهزة أو المعدات ألي طرف آخر دون الحصول   .ب 

.تنظيم قطاع االتصاالتعلى إذن خطي مسبق صادر عن هيئة 

السماح لألشخاص المختصين والمخولين رسمياً من الهيئة بإجراء الكشف الحسي   .ج 

الميداني على أجهزة ومعدات االتصاالت في أي زمان ومكان للتأكد من مدى مطابقتها 

.للشروط الفنية والمحددات على استخدامها حسب الرخصة الممنوحة من قبل الهيئة

.دام تلك األجهزة في حال صدور توجيهات من الهيئة بهذا الخصوصايقاف عمل واستخ  .د 

تزويد الهيئة والجهات الحكومية ذات العالقة بتقارير فورية في حال فقدان بعض   .ه 

.المعدات أو األجهزة أو في حال تلفها أو تخزينها أو إعادة تصديرها

المنتج ونوع المعدات تزويد الهيئة بجميع الوثائق الجمركية التي تحتوي على الموديل و  .و 

.واألجهزة في حال دخولها أو خروجها من المملكة

تحمل أية مسؤولية ناتجة عن عدم التقيد ببنود هذا التعهد أو بأي من االجراءات   .ز 

. عند صدورها من الهيئةوالشروط الخاصة بالرخصة العامة الستخدام الترددات 

  ___________________________________ممثل مقدم الطلب /توقيع مقدم الطلب

  ____________________________________اسم مقدم الطلب 

  __________________________________________التاريخ 

  في حال التوقيع نيابة عن الشركة، يرجى تحديد 

  _______________________________________اسم الشركة 

  ___________________________المنصب الوظيفي داخل الشركة 

  _______________________________________ختم الشركة  

Commitment Statement  

 I, the undersigned, acknowledge that the Applicant will comply with the following 
commitments upon being issued a spectrum license to:

1. Import only TRC type-approved radio communication equipment/radio stations
(hereinafter “Equipment”) related to the General Radio Spectrum License.

2. Not transfer the ownership of any of the Equipment to another party unless prior written
approval is issued by the TRC.

3. Allow officially designated inspectors to inspect the Equipment at any time to check its
technical specifications, conformity with the license and  operations.

4. Suspend the use of the Equipment if so instructed by the TRC.

5. Report to the TRC and other relevant governmental entities in the event of the loss of
any Equipment or upon destroying, storing, or re-exporting any Equipment.

6. Provide the TRC with a customs certificate that includes the model number, brand, and
type of the Equipment upon entering or exiting Jordan.

7.  Acknowledge that enforcement measures may be imposed for non compliance with any
of the above-mentioned commitments or with any of the terms and conditions of a General 
Radio Spectrum License if issued by the TRC.

Signature of applicant---------------------------------------------------------------------------

Name (BLOCK CAPITALS)---------------------------------------Date-------------------------

If you are signing on behalf of a Company or Organization state:-

Name of Company/Organization ---------------------------------------------------------------

Position---------------------------------------------------------------------------------------------

Company/Organization Stamp----------------------------------------------------------------------



١٤

 Return this application form to: -

ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت
+ ھاتف: ٥٥۰۱۱۲۰ ٦ ۹٦۲
+ فاكس: ٥٦۹۰۸۳۰ ٦ ۹٦۲

ن ص.ب ۹٤۱۷۹٤ عمان ۱۱۱۹٤ األرد
الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف، بنایة رقم (۹۰)

www.trc.gov.jo -:الموقع االلكتروني
spectrum@trc.gov.jo  -: البرید االلكتروني

یرجى تسلیم الطلب الى ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت




