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 األردنية الهاشميةالمممكة 

 

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 رقم الطمب (     / سنة    /شهر      التاريخ )يوم خدمات التكاليف المضافة نموذج طمب

 

 معمومات مقدم الطمب
 

 اسم الشركة طبيعة عمل الشركة

 الجنسية

 رقم تسجيل الشركة

  تاريخ تسجيل الشركة

 اسم الرئيس التنفيذي / المدير العام

 اسم الشخص المفوض بالتوقيع
 

 عنوان العمل
 

 الرمز البريدي رقم صندوق البريد نوان الشارعع

 الدولة المدينة 

 الفاكس رقم الهاتف 

 البريد االلكتروني الموقع االلكتروني 
 

 عنوان المراسالت
 

 الرمز البريدي رقم صندوق البريد االسم

 الدولة المدينة عنوان الشارع

 الفاكس رقم الهاتف 

 ترونيالبريد االلك الموقع االلكتروني 
 

 المعمومات التقنية

 المطموبة:نوع األرقام 
 117XXXأرقام خدمات التكاليف المضافة   □    (09)أرقام خدمات التكاليف المضافة  □
 أرقام خدمات التكاليف المضافة الخاصة بالرسائل  □

 (                     (الرقم المطموب/ السعة الرقمية المطموبة :    
 

 المزمع تقديم الخدمة من خالل شبكاتهم شغمينمال / المشغلاسم 

  

  
 

 تاريخ طمب الحجز -التاريخ المطموب

 تاريخ التفعيل:التاريخ المخطط لتفعيل الخدمة 
 

 تفاصيل أي سعات رقمية خاصة بخدمات التكاليف المضافة حصل عميها مقدم الطمب سابقا
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 ام المخصصة لهتفاصيل استغالل مقدم الطمب لألرق

السعات غير المستخدمة ولكن  األرقام المفعمة 
 تم التعاقد عميها 

لمنمو المستقبميالمحجوزة  األرقام شهر 21االستغالل المتوقع خالل فترة     

    

    

    
 

 )لالستخدام الداخمي لمهيئة(األجور 
 

 مصدق من التاريخ رقم الوصل مدفوع القيمة بالدينار  الفئة
 

      مبط

      سنوي

      جامعات

      طوابع

      أخرى

 

 طريقة الدفع )الرجاء التحديد(
 

 أخرى )الرجاء التحديد(                                  □  شيك                        □  حوالة بنكية□   نقدي                          □
 

 مالحظات

 

 

 

   

و بأنني أطمعت عمى تعميمات خدمات التكاليف  افة المعمومات الموجودة في هذا النموذج وفي مرفقاته صحيحة ودقيقة.أتعهد بأن ك
أن موافقة الهيئة عمى بوأتفهم المضافة و أتعهد بااللتزام بكافة ما ورد بتمك التعميمات وبأي قرارت ستصدر عن الهيئة بهذا الخصوص 

ذا تبين أن أيا من المعمومات المقدمة ،مات المقدمة فيههذا النموذج ستعتمد عمى المعمو  غير دقيقة أو غير صحيحة بعد إعطاء  وا 
 في تعميق أو رفض تمك الموافقة دون أي تعويض. الحقمهيئة لالموافقة عمى الطمب، فإن 

 

 مكان التقديم
 

1المفوض بالتوقيع  قدم من قبل 
 ممثل الهيئة 

    االسم

    المسمى الوظيفي

    التوقيع

    التاريخ

 

 لالستخدام الرسمي

 قبول الطمب  رفض الطمب

 األرقام المخصصة مالحظات
 

 تاريخ الفعالية                               
 تاريخ االنتهاء 
 األرقام المخصصة 

 اإلجراء المتخذ
والتوقيع الرسمي سماال  

                                                 
 جيب إرفاق كتاب تفويض موقع ومؤرخ مع هذا النموذج

 
1
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 المضافة لوثائق المطموبة لطمبات خدمات التكاليفا: 

 تم تقديمها )نعم / ال ( وصف الوثيقة الرقم
تم استالمها من موظفي 

 الهيئة ) نعم / ال (

   رسالة تغطية توضح الخدمة المراد تقديمها 2

   األصول  حسبمب مكتمل ومعبأ نموذج ط 1

3 

شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة 
الصناعة والتجارة، باالضافة الى اية وثائق 

سمية تبين أسماء االشخاص المفوضين ر 
 بالتوقيع عمى المعامالت الخاصة بالشركة.

  

4 
رفاق  دفع أجور دراسة الطمب )غير مستردة( وا 

 وصل اإلستالم نسخة من

  

   موافقة هيئة األعالم المرئي والمسموع 5

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


