
 
 ب: نموذج طمب الرخصة الفئوية قالممح

 الهاشمية األردنية ةالمممك
 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 
  إرشادية مالحظات 
 

 بشكل  معنون في ظرفالمكتمل  نموذج الطمبمن نسخ مصورة  (6)نسخة أصمية واحدة وتقدم  ينبغي أن
 : إلىموجو و " فئويةرخصة اتصاالت طمب واضح "

  التنفيذي الرئيس
 ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

  497749 بريد صندوق
  األردن 77749عمان 

  
 بواسطة شيك بنكي أو حوالة الحصول عمى الرخصة عوائد  لمهيئةأن يدفعوا  مقدمي الطمبات يتوجب عمى

 .الرخصةألف دينار أردني، وذلك قبل منح  03بقيمة 

 

  بنك صادرة عن الحصول عمى الرخصة عوائد كفالة  الطمبمع  الهيئةتسميم  مقدمي الطمباتعمى يتوجب
الحصول عمى عوائد  ألف دينار أردني، وذلك لضمان دفع 03بنك معترف بو دوليا بقيمة  أوأردني 
 .الرخصة

 

  ومرفقاتو وتقدم من قبل شخص/ أشخاص مفوضين/  نموذج الطمبيجب أن توقع النسخة األصمية من
 .الطمب مقدممخولين بالتصرف نيابة عن الشركة 

 

  بشكل كامل إما طباعة أو بخط واضح.  الطمباتيجب تعبئة 

 

 لم  إذا أو ئةخاط أوكانت المعمومات المقدمة غير كاممة، غير دقيقة  إذا الطمببتقييم ممزمة  الهيئة لن تكون
 .الطمبنموذج المحددة في بالمتطمبات  بااللتزام التامقدم ت

 
  يجب أن تعامل بسرية ومبررات ذلك.  الطمبفي  معمومات أية اإلشارة إلى مقدمو الطمباتيتوجب عمى  
  فيجب اإلشارة ، نموذج الطمب في ة الواردةمئساأل مىع ةجابلإل إضافية صفحات إلى مقدم الطمب احتاجإذا

بأن اإلجابة عمى ذلك  نموذج الطمبفي  إلى رقم السؤال الذي جرت اإلجابة عميو واإلشارة وفقًا لذلك بوضوح
 د تم إدراجيا كمرفق.السؤال ق

 

 ماكأو  قانون االتصاالت المبّين/ الوارد فيلو نفس المعنى  ، يكونو تعبير مستخدم ىناأ ،عبارة، كممة ةيأ 
 . تعميماتالي ىذه ىو معرف ف
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داريةمعمومات قانونيه  –الجزء األول    وا 
 
 تفاصيل االتصال 1/1

 :لمقدم الطمب السم الكاملا
 العنوان التجاري األساسي: 

 المكتب المسّجل:
 (إن وجد االلكترونيتشمل الياتف والفاكس والبريد الشخص المعين لالتصال وتفاصيل االتصال )

 رقم الياتف 
 رقم الفاكس 

  الموقع االلكترونيالبريد االلكتروني و 
 

 التفاصيل التجارية 1/2
  

" لمقدم الطمبذا كان مختمفا عن "االسم الكامل إ المكتب المسجل، وعنوان مقدم الطمبلاالسم التجاري  7/2/7
 .عالهالمذكور أ 

 

مقدم الطمب، في الشركة الرئيسيين  المساهمينوإدراج اسم/ أسماء الموظفين األساسيين الحاليين يرجى  7/2/2
  وعناوينيم الخاصة وجنسياتيم:

 
 

 العنوان سم والجنسيةالا
  
  

 
 

 .الشركةتسجيل  وتاريخرقم يرجى تزويد   7/2/0
 

 . أخرى مالحظات أوعنوان ممارسة الخدمات في األردن  7/2/9

 
 قانوني الوضع إثبات  1/3
 
مقدم عقد التأسيس والنظام األساسي لمشركة ، من شيادة تسجيل الشركة ةيرجى تقديم نسخ مصدق  7/0/7 

 .الطمب
 
الجية المختصة تبين  وزارة الصناعة والتجارة أو مننسخة مصدقة من شيادة صادرة عن يرجى تقديم  7/0/2

 .مقدم الطمبالمفوضين بالتوقيع عن 
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يبين/ يثبت المفوضين بالتوقيع عن الشركة األم )إن  الجية المختصةرسمي من  تصريحيرجى تقديم  7/0/0
 خرى.أ لغاياتو أالتكنولوجيا ة، بالمشاركة في فكريالممكية الباستخدام ( لغايات إثبات التفويض توجد

 
 البيان التاريخي لمقدم الطمب 1/4
 
األعمال أي نوع من ، وأي من الشركات التابعة المساهمين الرئيسيين، أي من مقدم الطمبىل يمارس  7/9/7 

 في األردن؟ التجارية
 ال                              نعم       

 
 .األعمالنوع  وضحبنعم،  ةجابإلذا كانت اإ

 

بطمب ي من الشركات التابعة أأو و  المساهمين الرئيسينأو أي من  مقدم الطمبىل سبق أن تقدم  7/9/2
 لمحصول عمى رخصة اتصاالت في األردن؟

 

 ال                               نعم     
 .  7/9/9لى السؤالإ انتقل ال، اإلجابة تذا كانإ
 ؟رفض الطمبىل منحت الرخصة أم  نعم، ت اإلجابة ذا كانإ
 ، رفض الطمب ال منحت            نعم،     
 ما ىي أسباب رفض منح الرخصة؟ ،الإذا كانت اإلجابة  

 
 ىل تم إلغاء الرخصة؟ نعم،ب 7/9/2إذا كانت إجابة السؤال 7/9/0

 نعم                     ال        
 كانت اإلجابة نعم، ما ىي أسباب إلغاء الرخصة؟إذا 

 

أو أي من الشركات التابعة رخصة اتصاالت  المساهمين الرئيسيينأو أي من  مقدم الطمبمتمك ىل ي 7/9/9
 في أي دولة؟

 ال                       نعم        
 .ة أخرىأي دولفي  بنعم، ةجابإلذا كانت اإ

 
أي من  أولمقدم الطمب أو أي من الشركات التابعة  المساهمين الرئيسيينأي من  أو مقدم الطمبىل  7/9/5

سبق أن رفضت أو  لمقدم الطمبأو أي من الشركات التابعة  مقدم الطمبفي المساهمين الرئيسيين 
 ألغيت رخصة اتصاالت لو في أي دولة؟

 
 ال                         عمن       

 
 . اإللغاءو أسباب الرفض أذكر أبنعم،  اإلجابةذا كانت إ
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، أو أي المساهمين الرئيسيين، أو أي من مقدم الطمبوثيقة تفيد بأن رفاق إال، فيرجى  كانت اإلجابة ذاإ
من الشركات التابعة لم يسبق أن ألغيت لو رخصة اتصاالت ليم نتيجة عدم القدرة عمى تحقيق/الوفاء 

 بشروط وأحكام الرخصة.
 
من الشركات التابعة لم يمتزم  ، أيالمساهمين الرئيسيينأو أي من  مقدم الطمبىل سبق أن ُوجد  7/9/6

 بشروط وأحكام رخصة اتصاالت في أي دولة؟
 ال                           نعم 

 
 عدم االلتزام واإلجراءات التصويبية التي تم اتخاذىا.سباب أ أذكربنعم،  اإلجابةذا كانت إ
 
، أو أي مساهمين الرئيسينال، أي من مقدم الطمبوثيقة تفيد بأن رفاق إال، يرجى كانت اإلجابة  إذا 

 من الشركات التابعة لم يسبق ليم بأن أخموا بشروط وأحكام رخصة االتصاالت في أي دولة.
 
 

الرئيسيين أو أي من الشركات التابعة أعمااًل المساهمين أو أي من  مقدم الطمبىل أدار أو مارس  7/9/7
 ؟الطمبتجارية تحت أي اسم غير االسم المذكور في ىذا 

 
 ال                        نعم
 
 سم. لك االذ بنعم، يرجى ذكر اإلجابةذا كانت إ

 

 

 أنشطة مقدم الطمب والخدمات المقترحة :الجزء الثاني
 
 معمومات مالية وتجارية 2/1

 

ن أ. يجب لبيان التناسق بين الوسائل المالية والخدمات المقترحة ،معمومات مالية وتجارية يرجى تقديم  2/7/7
  :المعمومات المقدمة تشمل

  األموال(عن مصدر  اإلعالنمصادر التمويل )مع 

 ( وكتب مثل: توافر التمويل ،)تعزيزية 

 
 

 خبرة في مجال تقديم خدمات االتصاالت؟ أية  مقدم الطمبيمتمك  ىل 2/7/2
 ال                           نعم

 . ةالتجرب ةوطبيع ةونوعية الخدم ة، يرجى بيان طبيعت اإلجابة نعمذا كانإ 
أو أي مصادر فنية متواجدة  االتصاالت ةخدمفي تقديم  الموظفين خبرة وضح، ت اإلجابة الذا كانإ

 لتنفيذ الخطة.
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الفروع  ،)إن وجدت( األمالشركة يشمل: )لمقدم الطمب  مييكل التنظيميل يتمثيم مخططيرجى تقديم  2/7/0
ونسبة  ،المساهمين الرئيسيين الخارج ، تفاصيلفي ردن و في األ لمقدم الطمبوالشركات التابعة 

أية شركة تابعة تممك رخصة اتصاالت أو تنوي التقدم لمحصول عمى رخص . يرجى بيان مساىماتيم(
 اتصاالت أخرى.

 

 .المساهمين الرئيسيينيرجى تزويد أسماء  2/7/9
 
% في أي من شركات االتصاالت المرخصة في 73أية مساىمات تزيد عمى  مقدم الطمبىل يمتمك  2/7/5

 األردن؟
 

 ال                              نعم  
 أذكر اسم/ أسماء الشركة )الشركات( ونسبة المساىمة فييا.بنعم،  اإلجابةذا كانت إ
 

المقترح، الوصف  الموظفينعدد يشمل:  ) لمقدم الطمبلمييكل التنظيمي  يتمثيممخطط يرجى تقديم  2/7/6
السابقة ذات  بيان الخبرات(. يرجى اإلداريوالييكل  لفنيين،وا ينالماليالوظيفي لإلدارة الرئيسية، الموظفين 

عمى توضيح الموارد الفنية التي تساعد يضا أو  ،المالئمةالصمة، والمؤىالت وغيرىا من مصادر الخبرة 
التي تممك أو تنوي التقدم بطمب لمحصول عمى رخص يرجى بيان الشركة التابعة إنجاز الخطط. 
 اتصاالت أخرى.

 
 النشاطات الحالية لمقدم الطمب 2/2
 

 التالية المتعمقة بما يمي:  ئمةسعمى األ اإلجابةالرجاء  2/2/7
 . في األردن مقدم الطمب ةنشطأ)أ( 

 ، إن وجد.العالمن من اكأي مفي  لممساهمين الرئيسيينأو  لمقدم الطمباالتصاالت  ةنشطأ)ب( 
 
 الخدمات المقترحة لمقدم الطمب 2/3
 

 تقديم قائمة بالخدمات المقترحة. الرجاء 2/0/7
 الرجاء تقديم وصف لكل الخدمات المقترحة، وبحيث تشمل التفاصيل التالية: 2/0/2

 .ة الشبكةوتغطيالتكنولوجيا لمخدمات بما في ذلك الفنية )أ( كل الجوانب 
نفاذ غير مباشر، نفاذ مباشر، أو خطوط  مثل:) المنوي تقديميالى ىذه الخدمة إ النفاذ)ب( كيف يمكن 

 .مؤجرة(
 .قاعدة المشتركين المستيدفة )ج( 
 بندب البموج الرخصة الفرديةنادرة الزمة والتي تم استثناءىا من متطمبات الحصول عمى موارد  أية)د(  
 .التعميمات ىذه من 0/7

  ت المقترحة.الخدماتتعمق ب تزويد مقترحةأي عالقات  عطاء تفاصيل عنإ يرجى  2/0/0
 المقترحة لجودة الخدمة.األىداف يرجى تقديم تفاصيل عن  2/0/9
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 0إقرار – الثالثالجزء 
 

وكاممة من جميع  دقيقة مقدم الطمبنيابة عن  تيان المعمومات التي قدمأ أقر مقدم الطمب نيابة عن 
. ىذا الطمب نموذجفي المقدمة معمومات عمى الستند ت الطمبىذا ى مع الهيئةأن موافقة  وأدركالنواحي. 

 لمقدم الطمب الرخصةأن تم منح  و غير صحيحة بعدأغير دقيقة أي من المعمومات المقدمة أنيا وجد إذا 
 ون تعويض.د الرخصةتحتفظ بحقيا بإيقاف أو إلغاء تمك  الهيئةفإن 

 
 التوقيع: 

 االسم الكامل لمموقع: 
 : الوظيفي المنصب
  :التاريخ

 
 
 
 
 

 
ًا.يكون موقع أنيجب  اإلقرارذا ى 0  

 ؛ الطمبفي اسمو كور المذ شخصالفي حالة الفرد، من 
 وأوفي حالة شراكة من شريك. 

  .المخول/ المفوضموظف المدير أو من قبل الو ىيئة اعتبارية، أفي حالة شركة 
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 الفئوية خصلمر  المساندة الوثائققائمة 
 

 الطمب نموذجالتالية مع المساندة  رفاق الوثائقإيرجى 
 

 وصف الوثيقة               التصنيف

 .مقدم الطمبعن  نيابةً  ومرفقاتو موقعة من الشخص أو األشخاص المفوضين بالتوقيع نموذج الطمب ●
  .شيادة تسجيل الشركة ●
 . مقدم الطمبعقد التأسيس والنظام األساسي ل ●

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

 (.تيبين المفوض بالتوقيع عن الشركة األم)إن وجد الجية المختصةرسمي من  تصريح ●

اتصةةاالت ليةةم نتيجةةة عةةدم القةدرة عمةةى الوفةةاء بشةةروط وأحكةةام ، أو أي مةةن الشةةركات التابعةة لةةم يسةةبق أن ألغيةةت رخصةة المسدداهمين الرئيسدديين، أو أي مةةن مقدددم الطمددبوثيقةة تفيةةد بةةأن  ●
 .الدعم الالزمةوثائق ، اضافة الى الرخصة

الةدعم وثةائق ، اضةافة الةى ، أي مةن الشةركات التابعةة لةم يسةبق ليةم بةأن أخمةوا بشةروط وأحكةام رخصةة اتصةاالت فةي أي دولةةالمسداهمين الرئيسديين، أي مةن مقددم الطمدبوثيقة تفيد بةأن  ●
 .العالقة ذات التنظيمية الجيات من الغاية ليذه الالزمة

  
 . التصويبيةجراءات اإل أدلة عمىتقديم  ،مقدم الطمبتم فرض عقوبة عمى إذا  ●

 

 .مقدم الطمبفي الشركة المساهمين الرئيسيين ية المالكين ومخطط يوضح ىيكم ●
 واإلدارة األساسية وعدد األسيم . المساهمين الرئيسيينالعاممين ،  تفاصيل عن  عدد الموظفينيشمل:  ) لمقدم الطمبلإلدارة والعمميات تنظيمي مخطط  ●

 . الزبائنتفاصيل عن عدد  وأيضًا تقديم. (سعاراأل يابما في والشروط ) مقدم الطمبتفاصيل عن المنتجات والخدمات التي يقدميا  ●

  
 عمى تشغيل الخدمة/ الخدمات. مقدم الطمببحيث تثبت بشكل واضح قدرة  لمقدم الطمبتفاصيل الموارد المالية  ●

 .معمومات مالية وتجارية لبيان التوافق بين الوسائل المالية والخطة الفنية والخدمات المقترحة ●
 . ة لجودة الخدمةالمقترحعن األىداف تفاصيل  ●

 .لمقدم الطمبوصف مفصل لمخدمات المقترحة  ●
  

 . التي سيتم توظيفيا التكنولوجياالفنية ، بما في ذلك وصف لكافة المعدات و الخطط  ●

 

  األخرىالداعمة  الوثائق ○

 
 
بوضةوح إلةى  اإلشةارة، فيرجى اإلجابة عمى األسئمة في وثيقةة منفصةمة، و نموذج الطمبإلى مساحة إضافية إلجابة األسئمة الواردة في  مقدم الطمبإذا احتاج : ةمالحظ*

 بأن إجابة السؤال تم تقديميا كمرفق. نموذج الطمبفي  واإلشارة وفقًا لذلك السؤال الذي تمت إجابتو،رقم 

 
 اختياري  ○       مرحمة الحقةإلزامي            ●


