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متطلبات الحصول على الخدمة:
العینة  على  مثبتا  والمودیل  والنوع  الصانعة  الشركة  اسم  یكون  أن   .۱
الفنیة وشھادة  الكتالوجات  یتفق مع  إزالتھ وبما     بشكل واضح یصعب 
   المطابقة وعلى أن یتطابق ھذا مع جمیع األجھزة المراد استیرادھا أو 

   إدخالھا .
تقوم  ولن  جدیدة،  إدخالھا  أو  استیرادھا  المراد  األجھزة  جمیع  تكون   .۲
األجھزة  إدخال  أو  استیراد  على  نوعیة  موافقة  بإصدار  الھیئة    

   المستعملة أو المجددة.
والالسلكي)  (السلكي  الھاتف  وأجھزة  الرقم  كاشف  أجھزة  كانت  إذا   .۳
أن  فیجب  الرقم  إظھار  تحتوي خاصیة   (PABX) الخاصة  والمقاسم     

   تعمل وفق النظامین (DTMF) و(FSK) معا.
الخدمة  على  الحصول  إجراءات  بنود  مذكور ضمن  ھو  بما  اإللتزام   .٤

    والوثائق والمستندات المطلوبة وأجور الحصول على الخدمة.

الوثائق والمستندات المطلوبة:
مع  متوافق  استیراده  المراد  الجھاز  بأن  تفید  مطابقة  شھادة   .۱
    المواصفات الموضوعة من قبل معھد التقییس األوروبي لالتصاالت 
للھیئة  االلكتروني  الموقع  على  منشور  ھو  ما  وحسب   ،  (ETSI)    
تقریر  من  نسخة  طلب  في  الحق  وللھیئة   .www.trc.gov.jo   

    الفحص الفني الذي یثبت صحة ھذه الشھادة.
۲. النسخة األصلیة من الكتالوجات الفنیة التي توضح المواصفات الفنیة 

    لألجھزة (Technical Specifications)  باللغة العربیة أو 
    باللغة اإلنجلیزیة. 

۳. عینة جدیدة من نفس النوع والمودیل والطراز المراد استیراده أو إدخالھ  
   لكل من (أجھزة الھاتف وكاشف الرقم والفاكس واألجھزة التي تعمل  
  على نظام (GSM لفحصھا من قبل المعنیین في الھیئة وعلى أن یكون 
العینة بشكل واضح  الشركة الصانعة والنوع والمودیل مثبتا على    اسم 
  یصعب إزالتھ وبما یتفق مع الكتالوجات الفنیة وشھادة المطابقة وعلى أن 

  یتطابق ھذا مع جمیع األجھزة المراد استیرادھا أو إدخالھا.
٤- قائمة الخصائص الفنیة ألجھزة االتصاالت الطرفیة التي تعمل بتقنیة 
   نقل الصوت عبر بروتوكوالت االنترنت VoIP معبأة ومختومة وموقعة 

   من الشركة الصانعة. 

في   (IMEI) الخلویة  لألجھزة  الدولیة  الھویة  رقم  تسجیل  شھادة   .٥
شبكات  خالل  من  تعمل  التي  الطرفیة  لألجھزة   (GSMA)   

    االتصاالت المتنقلة لألجھزة الخلویة.

اإلجراءات:
۱. تقدیم طلب خطي للھیئة حسب نموذج " طلب إدخال أجھزة اتصاالت   
   طرفیة" مرفق بھ وصل أجور الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة 

   لقسم المراسالت.
۲. في حال استكمال كافة المتطلبات تقوم الھیئة بمنح الموافقة النوعیة 

    للجھاز محتوى الطلب بكتاب رسمي.
۳. تقوم الھیئة بمخاطبة مركز الجمرك المعني منسبة بعدم الممانعة على 

    استیراد أو إدخال األجھزة .
٤. في حال تبین أن الجھاز لم یستكمل متطلبات الحصول على الموافقة 

   النوعیة یتم طلب معلومات إضافیة من الجھة مقدمة الطلب.
٥. إذا تبین أن الجھاز محتوى الطلب غیر مطابق لمتطلبات الھیئة یتم 

    إرسال كتاب اعتذار للجھة مقدمة الطلب.

(تبقى الموافقة النوعیة الصادرة عن الھیئة ساریة المفعول لمدة سنة من 
النوع  نفس  من  اإلدخال  أو  االستیراد  طلبات  لجمیع  إصدارھا  تاریخ 
موافقة  التي حصلت على  األجھزة  تحتاج  بحیث ال  والطراز،  والمودیل 
نوعیة سابقة لإلجراءات أعاله ما لم یتم إلغاء الموافقة السابقة خطیا من 

الھیئة)

أجور الحصول على الخدمة:
تقدیم الطلب نموذج" طلب  (۱۰) عشرة دنانیر أجور طلب، وتدفع عند 

.(STA3-1 :نموذج رقم ) "إدخال أجھزة اتصاالت طرفیة

النماذج المستخدمة في تقدیم الخدمة: 
(STA 3-1) نموذج طلب إدخال أجھزة اتصاالت طرفیة •

• نموذج  الخصائص الفنیة ألجھزة االتصاالت الطرفیة التي تعمل  
VoIP  بتقنیة نقل الصوت عبر بروتوكوالت االنترنت  

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

الساریة لدى الھیئة.

تابع الوثائق والمستندات المطلوبة...


