
تدعو ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت كافة اصحاب نقاط بیع خطوط الھواتف المتنقلة االلتزام بتعلیمات 
تنظیم عمل نقاط بیع خطوط الھواتف المتنقلة لسنة ۲۰۱٥ وتعدیالتھا الصادرة عن وزارة الداخلیة، 
والتي تحظر بیع خطوط الھواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً إال من قبل احدى نقاط البیع المرخصة مع 

التأكید على االلتزام بما یلي:
۱. الحصول على رخصـة لبیـع خطـوط الھـواتف المتنقلة من أمـانة عمـان الكبرى أو البلدیـات وبعد 

   الحصول على موافقة المحافظ المختص. 
۲. إبرام عقد إشتراك وفقاً للنموذج المعـد من قبل شركـات االتصـاالت والمـوافق علیھ من قبـل ھیئة  

    تنظیم قطاع االتصاالت.
۳. التأكد من توقیع المشترك نفسھ على عقد االشتراك.

٤. التأكد من ھویة المشترك وإرفاق صورة عنھا مع نسخة العقد عن طریق الوثائق التالیة:
    - الھویة الشخصیة او شھادة التعیین للعسكرین بالنسبة لالردنیین.

السادة أصحاب نقاط بيع 
خطوط الهواتف المتنقلة



للتواصل مع ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت
ھاتف : ٥٥۰۱۱۲۰  ٦ (۹٦۲)،  فاكس : ٥٦۹۰۸۳۰  ٦ (۹٦۲)

الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى: (۱۱۷۰۰۰)
trc@trc.gov.jo :البرید االلكتروني  www.trc.gov.jo :الموقع االلكتروني

Complaints&Enquiries@trc.gov.jo :البرید االلكتروني المخصص للشكاوى

٥. ابراز اي من الوثائق التالیة بالنسبة لغیر االردنیین:
    - تصریح العمل وجواز السفر ساریي المفعول.

    - إذن اإلقامة وجواز السفر ساریي المفعول.
    - البطاقة الشخصیة ألبناء قطاع غزة أو جواز السفر ساریي المفعول.

    - تأشیرة الدخول للمملكة للسائح وجواز السفر ساریي المفعول.
    - جواز السفر أو البطاقة األمنیة ساریي المفعول بالنسبة لمواطني الدول المعفاة من تطبیق قانون اإلقامـة

      وشؤون األجانب.
    - أي وثیقة یتم الموافقة علیھا من قبل وزارة الداخلیة لألردنیین وغیر األردنیین مستقبالً.

٦. ارسال نسخة من عقد االشتراك مرفقاً بھ صورة عن الوثــائق المشار الیھا اعاله الى شركات االتصاالت
    لتوثیق لدیھا.

۷. االحتفاظ بسجالت خاصة یدون فیھا اسمــاء وعناوین االشخــاص الذین قاموا بشــراء الخطــوط الخلویة
    باالضافة الى صورة عن عقد االشتراك و صورة عن وثائق المشترك وفقاً لما ورد اعاله.

۸. االلتزام بعدم افشاء البیانات الخاصة بالمشترك.

۹. عدم استخدام المعلومات / الوثائق الخاصة بأي شخص ( مثل الھویة الشخصیة / البطاقة الشخصیة / جواز 
    السفر/ ....الخ ) لغـایات عمـل اشتراك لمشتـرك آخـر والتـأكد مـن ان المشـترك ھو نفسـھ صـاحب الخـط 

    وصاحب الوثیقة.  

الحكام  وبرئاسة  المملكة  محافظات  محافظة من  كل  في  المختص  المحافظ  من  المشكلة  اللجان   ستقوم 
اعاله  الواردة  وبالبنود  الالزمة،  بالتراخیص  التزامكم  من  للتأكد  المیدانیة  الكشوفات  باجراء  االداریین 

المذكورة في تعلیمات تنظیم عمل نقاط بیع خطوط الھواتف المتنقلة.
في حال مخالفة اي من نقاط البیع الي بند من بنود التعلیمات المذكورة فإن للمحافظ المختص وبناء على 

تنسیب اللجنة مصادرة الكفالة وإلغاء غایة بیع خطوط الھواتف المتنقلة المدفوعة مسبقاً.
وفي حال قیام اي شخص بمزاولة مھنة بیع الخطوط الخلویة دون الحصول على الترخیص أو قیامھ بمنح 
اي شخص حق استخدام خط التواصل والتفعیل خارج نقطة البیع فللحاكم االداري ربطھ بكفالة عدلیة بحیث 

ال تزید قیمتھا على عشرین الف دینار تضمن عدم تكرار المخالفة مستقبالً.

*


