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اإلجراءات:
الحصول على  " نموذج طلب  للھیئة حسب  تقدیم طلب خطي   .۱
   الموافقة النوعیة الخاصة بالجھاز الرادیوي" مرفق بھ وصل 

   أجور الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة  لقسم المراسالت.
۲. تقوم الھیئة بدراسة الطلب واجراء الفحوصات المخبریة من قبل 
   المختصین ان لزم األمر للتأكد من توافقھ مع المواصفات المعتمدة.
بمنح  الھیئة  تقوم  المتطلبات  كافة  الطلب  استكمال  حال  في   .۳
   الموافقة النوعیة للجھاز محتوى الطلب بكتاب رسمي بعد دفع 

   أجور اصدارالموافقة النوعیة وأجور الفحص إن لزم.
٤. تقوم الھیئة بإصدار إذن للجمارك بإدخال األجھزة ومدتھ ثالثة 

    شھور ولشحنة محددة. 
٥. إذا تبین أن الجھاز محتوى الطلب غیرمطابق لمتطلبات الھیئة  

   یتم إرسال كتاب اعتذار للجھة مقدمة الطلب.

أجور الحصول على الخدمة:
تعتمد األجور على طبیعة المنتج:

- أجور الطلب: عشرة دنانیر أردني (۱۰)، أو (٦۰) دینار أردني   
  أو (۱۰۰) دینار أردني.

- أجور الفحص: عشرة دنانیر (۱۰) أردني ، أو (۲٥) دینار أردني.
- أجور إصدار شھادة الفحص: خمسة عشر دینار أردني (۱٥)، أو 

  ستون دینار أردني (٦۰)، أو مائة دینار أردني (۱۰۰) حسب 
  طبیعة األجھزة. 

النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة: 
بالجھاز   الخاصة  النوعیة  الموافقة  على  الحصول  طلب  نموذج 

الرادیوي.

للتسھیل  فقط  إرشادیة  إجراءات  ھي  واإلجراءات  المعلومات  ھذه 
على متلقي الخدمة ویتوجب اإللتزام بالتعلیمات المعتمدة واألحكام 

التنظیمیة الساریة لدى الھیئة.

متطلبات الحصول على الخدمة:
مع  المطلوب  الرادیوي  للجھاز  الفنیة  المواصفات  مطابقة   .۱

المواصفات المسموح بھا والمعتمدة داخل المملكة.
۲. أن تتضمن بطاقة البیانات للجھاز (Label) المعلومات التالیة;اسم 
   المصنع، المودیل أو الصنف (Type/Model)، الرقم التسلسلي، 

   رقم الموافقة النوعیة الصادرة عن ھیئة تنظیم اإلتصاالت.
۳. اإللتزام بما ھو مذكور ضمن بنود إجراءات الحصول على الخدمة 

    والوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة.

الوثائق والمستندات المطلوبة:
الوثائق  المعتمد مرفق معھ جمیع  النوعیة  الموافقة  نموذج طلب   .۱

   المحددة فیھ.
۲. عینة من الجھاز مع المستلزمات الالزمة للفحص.

۳. المواصفات الفنیة والمخططات التوضیحیة لالجھزة ذات العالقة
اللوحات  وصور  االتجاھات،  جمیع  من  للجھاز  ملونة  صور   .٤

    اإللكترونیة.
ضمن  بنجاح  فحصھا  تم  الرادیویة  األجھزة  أن  تثبت  شھادة   .٥
أو   ،ETSI األوروبیة  المواصفة   - مثل  العالمیة،  المواصفات    

 .FCC األمریكیة    
الفحص، األدوات  للجھاز، ویشمل طریقة  الفنیة  الفحص  تقاریر   .٦
   المستخدمة في الفحص والوثائق التي تثبت أن المختبر معتمد لدى 

   الدولة التي أجري فیھا الفحص.
۷. قائمة مطابقة المواصفات للجھاز معبأة ومصدقة حسب األصول 

   من الشركة الصانعة.
۸. شھادة من قبل المختبر یقر أن الجھاز یتوافق مع إجراءات السالمة 

   العامة خصوصاً فیما یتعلق بالقدرة المنبعثة من الجھاز.
۹. إیصال مالي یبین أن أجور الطلب دفعت.


