
 

 

 

 

 
 

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 

 - (Roaming) خدمة التجوال الدوليما يهمك حول  -
 
أو  بتقديم خدمات االتصاالت العائد للشركة المعنيةقبل سفرك خارج المملكة، اتصل بمركز خدمات المشتركين  (1

المكالمات على الشبكات المتوفرة في البلد المنوي  (تعرفة)سعر لحصول على ل الهالتابعة معارض الاحد زيارة 
التي  وفقًا للشبكةسعر المكالمة أو الرسالة حيث يختلف ، لمكالمات والرسائلاستقبال أو إرسال السفرك إليه 

 .تختارها
فهو تلقائيًا يشمل خدمة التجوال الدولي، وعليك في حال عدم  ،إذا كان نوع خطك اشتراك بطاقات مدفوعة مسبقاً  (2

مبالغ مالية إضافية  أيةلتحملك تجنبًا  هاالغاءطلب من الشركة مزودة الخدمة لارغبتك االستفادة من هذه الخدمة 
 .جراء هذه الخدمة

أو مزود الخدمة الخاص بك ب إتصل( Postpaid/ خط الفاتورة)إذا كنت من مشتركي الخطوط المدفوعة الحقا  (3
 .الخدمةهذه االستفادة من الالزمة مقابل تأمينات التفعيل خدمة التجوال الدولي ودفع لزيارة معرض الشركة قم ب

نك ذلك من اختيار أثناء التجوال الدولي حيث يمك  " االختيار اليدوي للشبكة"قم بضبط هاتفك الخلوي يدويا على  (4
 . الشبكة االنسب من حيث السعر والخدمة

مبالغ طائلة جراء  حم للتجنب تللحصول على خدمة االنترنت اثناء تجوالك الدولي ( Wi-Fi)الـ  تقنية بتفعيلقم  (5
 .ثناء التجوالأ خطك الخلوياستخدام االنترنت من خالل 

الخلوي اثناء تجوالك الدولي كونها باهظة جدا وقد تكلفك  على هاتفك" التواجد الدائم على اإلنترنت"أغلق خدمة  (6
 .مبالغ طائلة مقابل استخدام قليل

 (:البلد المضيف) وصولك الى وجهة سفرك حال (7
ترحب بوصولك للبلد بإرسال رسالة نصية قصيرة في االردن المشترك بها تقوم الشركة المزودة للخدمة  −

لسفارة األردنية في اوعن رقم  المشتركين أثناء التجوال الدوليخدمات عن رقم  وتعلمك، كما المضيف
إرسال واستقبال المكالمات والرسائل القصيرة أثناء تجوالك الدولي ( تعرفة)وعن سعر ، البلد المضيف
 .خارج المملكة

بك والعالمك  ترحيبنصية للبارسال رسائل  ةالمضيفالبلدان تقوم شركات االتصاالت العاملة في بعض  −
 . عن تعرفة ارسال واستقبال المكالمات والرسائل القصيرة



 

الصادرة عن شركات االتصاالت العاملة في بعض البلدان المضيفة، يفضل  حال استالم رسائل الترحيب −
أن تقوم باختيار شبكة احدى تلك الشركات والتي تناسبك اسعار خدماتها قبل خضوعك  (في حينها)

 . والتي قد ال تناسبك اسعارها الشبكاتلالختيار التلقائي الحدى تلك 
 .ان استخدامك لخدمة التجوال الدولي ترت ب عليك دفع جميع رسوم مكالماتك الواردة والصادرة (8
 . خارج اوقات الذروةحاول اجراء مكالماتك  (9

وعدم قيام الشركة مقدمة أو االنترنت، أي من خدمات االتصاالت محقة لك على ال تتردد في حال وجود شكوى  (11
« هيئة تنظيم قطاع االتصاالت»االتصال بنا بالخدمة بمعالجة الشكوى أو عدم اقتناعك بطبيعة الرد أو الحل، 

يجاد الحلول المناسبة مع الشركة ( 117111)الرقم المجاني على  من أي هاتف أرضي أو خلوي ليتم متابعتها وا 
 . المزودة للخدمة


