
 ماحكألالشروط و ا    الخدمة الهاتفية العامة األساسية 

 11من1صفحة رقم     االتصاالت األردنية

  17/1/2005تاريخ     نسخة معتمدة

  الشروط و األحكام

صدرت من قبل االتـصاالت األردنيـة بموجـب قـانون           قد  إن هذه الشروط و األحكام      ) 1

و تعديالته، و اتفاقية الترخيص الممنوحة للـشركة، و تـم           1995لعام  ) 13(االتصاالت رقم   

إلـى  و األحكام يخضع    أي تعديل لهذه الشروط     . إقرارها من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت      

 يوماً من إعالنه مـا لـم        30قة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ويصبح ساري المفعول بعد          مواف

يقدم  الزبون اعتراضاً خالل هذه الفترة إلى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أو إلى االتـصاالت                

  .األردنية

الف اخت وجود    حال وفي. اإلنجليزية   و   العربيةاألحكام  باللغتين     الشروط و  صدرت هذه   ) 2 

  .المعتمدة اللغة ينهما تكون اللغة العربية هيب

  

   :تعريفات )1

  : ذلكف على خالسياق النصيدل يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم 
   

هي خدمات االتصاالت ذات المزايا الفنية التـي تـشكل الحـد             : خدمة هاتفية عامة أساسية   

 بـإجراء قادرة على تمكين المستفيدين من القيام        الضروري للسماح بتأسيس قناة هاتفية       األدنى

  .دوليه تساند الصوت والفاكس وتراسل المعطيات وخلوية ووطنية  وواستقبال مكالمات محلية 
  

 لـسنة   1أردنية تأسست بموجب قانون الشركات رقم       هي شركة      :االتصاالت األردنية شركة  

ويـشار   8/10/1996 بتاريخ   320 والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم         1989

  .إليها بعبارة اإلتصاالت األردنية أينما وردت في العقد
  

  . خدمةالاالتصاالت األردنية للحصول على شركة  يتعاقد مع " شخص "أي: الزبون
  

  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت :الهيئة 
  

صاالت األردنية لتقديم   االتشركة   االتصاالت العامة في األردن التي تملكها         نقل شبكة  :الشبكة

  .الزبون إلىالخدمة 
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 مـع شـبكة التوزيـع        التي تربط الشبكة   ربطالهي نقطة     :"نقطة الربط "نقطة نهاية الشبكة    

  .للزبونالداخلية التابعة 
  

، اإليجـار عقد  و بناءاً على    ،  الربط الذي توفر له الخدمة عن طريق نقطة         كانالمهو   : العقار

  .ة مع نموذج طلب الخدمة المنزلي و المرفق االشتراكلتجاري لغير الملكية أو السجل اسند

  

 إليهـا  ينقـسم    إداريـة  منطقة   ةي عشر تمنطقة جغرافية في األردن، واحدة من اثن       :المحافظة  

  . للمملكةاإلدارية المنصوص عليها في نظام التشكيالت اإلدارية حسب التقسيمات األردن

  

   ضمن المحافظة زبونالمكالمة يقوم بها  :مكالمة محلية 

  

  . من محافظة الى محافظة اخرىالزبونمكالمة يقوم بها  :مكالمة وطنية 

  

  .الخارج من داخل المملكة الى الزبونمكالمة يقوم بها  :مكالمة دولية 

  

   .متنقلهاتف  إلىمن هاتف ثابت  الزبونمكالمة يقوم بها   :مكالمة خلوية

  

 خدمـة   ي مـزود   أحـد  إلـى للنفاذ    من هاتف ثابت   زبونالمكالمة يقوم بها      :مكالمة انترنت 

  .في األردنالمرخصين االنترنت 
  

  .  الستالم الفواتير والمراسالتالزبون العنوان الذي يحدده  :العنوان البريدي 

  

، نموذج الطلب و أي     بالخدمة و يعني، هذه الشروط و األحكام، الئحة األسعار الخاصة           :العقد

  . إن وجدتا الهيئة، توافق عليهمرفقات أخرى

  

  : الوثائق التعاقدية )2

االتـصاالت األردنيـة    شركة  الوثائق التعاقدية المتعلقة بخدمة الهاتف االساسية التي تقدمها          .أ

   -:هي ما يلي

    غير المنزلي/ للمنزلي الخدمةذج طلبونم .1
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  حكام واألالشروطهذه  .2

الملحق  كما  هي واردة في       تصاالتاالقطاع   الخدمة التي أقرتها هيئة تنظيم       ةتعرف .3

 .المرفق) أ(

  :الوثائق التي يقدمها المشترك. ب

  )وعليها الرقم الوطني(  الهوية الشخصية .1   

    . دفتر العائلة.2   

  . أو جواز سفر أردني مؤقتاألردنيين لغيرجواز السفر  .3   

  . الهاتفيةتزويده بالخدمة عقد اإليجار أو سند الملكية للعقار المطلوب. 4
  

  :التي يقدمها المشترك غير المنزلي اإلضافيةالوثائق . ج

   السجل التجاري.1

  . رخصة المهن.2

  

  : توفير الخدمة )3

، بعد دفع كافـة     اًخطي أي شخص يفوضه     أو الزبونتقدم الخدمة بموجب عقد خدمة يوقعه       . 1

  .الرسوم و األجور المذكورة في قائمة األسعار و التعرفات المطبقة

  

تقـديم الطلـب    خالل عشرة أيام من تاريخ       بتوفير الخدمة    األردنيةتقوم شركة االتصاالت    . 2

 . الزبونمن قبل  االتصاالت األردنية لشركة
  

 ليـصبح بعـدها     بدأ من تاريخ تقديم الخدمة،    ي اً،اثنا عشر شهر  عقد هو   الالحد األدنى لفترة    . 3

  . عقداً شهرياً و يجدد تلقائياً

  

، و لكن بعـد     )أقل من فترة الحد األدنى للعقد     (ن أن يطلب الخدمة لفترة مؤقتة       يحق للزبو . 4

  . دفع كافة المبالغ و الرسوم عن سنة كاملة عند توفر الخدمة
 
أثبتـت   في حال    أخرىأو خدمات   / مسئولية استئجار خطوط مقسم اضافية و      الزبونيتحمل  . 5

 هي أكثر من قدرة الخطـوط العاملـة         الزبوناالستقبال لدى هذا    / بأن حركة االرسال   الشركة

استقبال حركة أكبر من قدرة الخطـوط       / أو في حال رغبة المشترك في إرسال        ،  المستخدمة

   .العادية
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أما فيما يخص الخدمات اإلضافية التي تقدمها الشركة و المدرجة في طلب الخدمة، فانـه               . 6

باستثناء حـاالت   ( أو إلغائها    عديلها أو ت  يتم تفعيل الخدمات اإلضافية المطلوبة من قبل الزبون       

  .  بناءا على رغبته على نظام الفوترة مباشرة) الفصل لعدم الدفع

   ة الخدمحجب )4

 المرتبط بعقد    الزبون إلى المقدمة   الخدمة حجباالتصاالت األردنية بحقها في     شركة  تحتفظ  ) أ

   :التاالتصا من قانون 58مع مراعاة أحكام المادة  في الحاالت التالية

  هذا العقد  تحجب    بموجبالتصاالت األردنية   لشركة ا المستحقة  والمبالغ  تأخير دفع الرسوم    . 1

 كافـة الحـسابات     الزبون لم يسدد    فإذا ،على األقل لمدة سبعة أيام    )استقبال فقط (جزئياً  الخدمة  

ى األقل  عل )لإرساالاستقبال و ال   ( الخدمة كلياً  حجبيتم   الجزئي،   الحجبالمستحقة خالل فترة    

   .لمدة سبعة أيام أخرى
  

 المتـاجرة   أوأو خدمة االتصاالت    /و،تأجير  أجهزة بيع   إعادة وذلك في حال   بموافقة الهيئة . 2

 الزبـون  وقد ينذر االتصاالت،  قطاع  هيئة تنظيم   شركة االتصاالت األردنية و      بها دون موافقة  

  .بذلك بعد أن يتم حجب الخدمة
  

التـي   اإلجراءاتبموجب   وذلك  اآلخرين لغايات إزعاج لمات  مكاالخدمة إلجراء   استخدام  . 3

  .تضعها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بالتعاون مع شركة االتصاالت األردنية
  

 و لم يصحح وضعه على الرغم من إنذاره         شروط هذا العقد   شرط من     الزبون بأي  أخل  إذا .4

  .خطياً
  

  خدمةإذا تسبب بأضرار مادية للشبكة خالل انتفاعه بال.5
  

   .إذا استخدم خدمة االتصاالت استخداماً مخالفاً للتشريعات أو اآلداب العامة.6
  

 االتصاالت،  شركة طرف ثالث بدون موافقة      إلى دائم،   أوالتنازل عن الخدمة بشكل مؤقت       .7

  .على الرغم من إنذاره خطياًأسبوع  خالل و لم يصحح وضعه
  

قدرتـه  م و كان من الجلي عدم        االئتمانية وسمعته   جدارته خسرأو  ،  الزبون إفالسعلن  ُأ إذا.8

  . على دفع مستحقاته مستقبالً لشركة االتصاالت األردنية

، لمطلوبة و المقدمة من قبل الزبون      في حال تبين للشركة عدم صحة أي وثيقة من الوثائق ا           .9

  ."إن أمكن. "  بذلكتاريخ إشعارهالزبون بتصحيح وضعه خالل أسبوع من و لم يقم 
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  للخدمـة   الكلـي   سبعة أيام على األقل من الحجب      بعدتقوم شركة االتصاالت األردنية     . ) ب

 للزبون بضرورة دفع كافة المبالغ و الرسوم المستحقة عليه باإلضـافة            بإرسال إشعار خطي  

  .إلى رسم إعادة وصل الخدمة

  

 زبائن، بعد و ذلك بتقديم طلب في مراكز خدمات ال       يحق للزبون طلب حجب الخدمة مؤقتاً       ) ج

  .دفع كافة المبالغ المستحقة و الرسوم المذكورة في قائمة األسعار و التعرفات المطبقة
  

  : من قبل الزبون عقد الخدمةإنهاء )5

، في حال رغب بـذلك،      ) شهراً 12(يحق للزبون إنهاء عقد الخدمة خالل فترة الحد األدنى          . 1

 على الزبون دفع    يستحق وفي تلك الحالة  . قلعلى األ  أسبوعين قبل    اإلنهاء  بطلب التقدم   شريطة

ى نهاية فترة الحد األدنى للعقد      كافة المبالغ المستحقة عليه و الرسوم و االشتراكات الشهرية حت         

 للزبون بعد شهر من تاريخ إنهاء       التأمينات و تقوم شركة االتصاالت األردنية برد     ،  ) شهراً 12(

    .العقد
  

، في حال رغـب     ) شهراً 12(ة بعد انقضاء فترة الحد األدنى       يحق للزبون إنهاء عقد الخدم    . 2

االتصاالت األردنية  شركة  ، وتقوم   على األقل  أسبوعين قبل    اإلنهاء  بطلب التقدم   شريطةبذلك،  

 واألجـور   بعد اقتطـاع كافـة الرسـوم     للزبون بعد شهر من تاريخ إنهاء العقد         برد التأمينات 

  . المستحقة لها
  

 من تاريخ تقديم طلب إنهاء عقـد        شهرخالل  لغاء طلب إنهاء عقد الخدمة      كما يحق للزبون إ   . 3

  .، دون أن يتحمل دفع رسوم تأسيسالخدمة
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  :إلغاء عقد الخدمة من قبل شركة االتصاالت األردنية) 6

  : في الحاالت التاليةالخدمة عقد إلغاءتحتفظ االتصاالت األردنية بحقها في 

  يومـاً  30خـالل   األردنية   المستحقة لالتصاالت واألجورسوم   لم يسدد الزبون كافة الر     إذا. 1

 و يمكـن إعطـاؤه ألي       ، بعدها يكون رقم الزبون حراً     .اإلشعار الخطي على األقل من تاريخ     

 ودفع كافـة    في حال رغب الزبون باستعادة الخدمة عليه التقدم بطلب خدمة جديد           .زبون آخر 

 وفي حال تبين للـشركة      .دنية من الخدمة السابقة   المبالغ المستحقة عليه لشركة االتصاالت األر     

عندها تكون شركة اإلتـصاالت      بطرق غير شرعية  قد حصل على الخدمة     مستقبالً أن الزبون    

  .غير ملزمة بإعالم الزبون بإلغاء أو حجب الخدمة مسبقاً
  

 شـركة  ون موافقـة  دأو غير نقطة الـربط      / موقع آخر و   إلى الخدمة قام الزبون بنقل     إذا. 2

 أو قام بتزويد فرع من الهاتف خارج حدود العقار المحدد في عقد اإليجار              االتصاالت األردنية 

  .أو سند الملكية المرفق مع طلب الخدمة

  

االتـصاالت األردنيـة،    شركة   طرف ثالث بدون موافقة      إلىالخدمة   تنازل الزبون عن     إذا. 3

  .لخدمة للكليا الحجبخ  الوضع لم يصحح خالل ثالثين يوماًُ من تاريأنعلى فرض 
 
قدرته م و كان من الجلي عدم       جدارته االئتمانية وسمعته   ر، أو خس   الزبون إفالس أعلن   إذا. 4

  . على دفع مستحقاته مستقبالً لشركة االتصاالت األردنية
  
  

من  يوماً   30 خالل   وضعهي من شروط هذا العقد، ولم يصحح        أل الزبون    تكرر إخالل  إذا. 5

  .إلنذار الخطيتاريخ إبالغه ا
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   والتعرفات  األسعار)7

 مسبقاً قبل تقـديم      التأمين و  التأسيس تحصيل رسوم االتصاالت األردنية بحق    شركة  تحتفظ  . 1

  قطـاع   المطبقة والموافق عليها من قبل هيئة تنظيم       األسعار والتعرفات قائمة    حسب   الخدمة،  

  .االتصاالت

   

عند تاريخ االستحقاق المـدون      فاتورته   رتبة عليه في  المت يدفع كافة المبالغ     أن الزبونعلى  . 2

  . يوماً من تاريخ إصدارها28 وهو حالياً بعد، في الفاتورة

  

 قائمة األسعار و   يزيد عما هو وارد في       اً أن تطلب تأمين   األردنية التصاالتلشركة ا يجوز  . 3

المعقولة المتوقعـة    األجور عن   األحوال ، شريطة أال يزيد هذا التأمين بأي حال من           اتالتعرف

   . لمدة ثالثة أشهرالزبونعلى 

  

المبلغ المستحق على الزبون قيمة التأمين يحق لالتصاالت األردنية أن تطالـب            إذا تجاوز   . 4

  .وتقوم بإعالمه بضرورة تسديد المبالغ المستحقة عليه. بزيادة قيمة التأمين

  

 الزبونالرسوم التي يتوجب على     لمبالغ و ل ياً كاف اً نهائية واثبات   للزبون اتورة المقدمة تعتبر الف . 5

هذا وتعتبر الفـاتورة    . العتراض على فاتورة الخدمة   ا في    زبونالدفعها، بدون االخالل بحق     

 يومـاً مـن     30ما لم يعترض عليها خـالل        على المبلغ المتوجب دفعه من قبل الزبون      " دليال

  . تاريخ إصدارها
  

  شريطة موافقة الهيئـة و     حقها في تعديل رسوم الخدمة    االتصاالت األردنية ب  شركة  تحتفظ  . 6

  .من تطبيقها  ثالثين يوماًقبل ريق وسائل اإلعالم، ط بهذه التعديالت عن الزبائنبعد إعالم 
  

 االتصاالت األردنية ان يدفعوا الرسوم والضرائب المـستحقة علـى خـدمات             زبائنعلى  . 7

   .ية نيابة عن الحكومةاالتصاالت األردنشركة االتصاالت والتي تحصلها 
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   :لمسئوليةاحدود  )8

 رالتأخوضرر أو عن    أ عن أي عطل     الزبوناالتصاالت األردنية ليست مسئولة أمام      شركة   .1

 فـصل   أو انقطـاع    بـسبب في أمالك الزبون    تلف   أو لفقدان او     ،خدمةالفي تقديم او استعادة     

 . صاالت األردنيةاالتشركة  سيطرةالخدمة، طالما كانت هذه الحوادث خارج نطاق 
  

 بموجـب قـانون     الزبـون  بيانـات االتصاالت األردنية مسئولة عن حماية سرية       شركة  . 2

توجب فيها التشريعات النافـذة       التي األحوالباستثناء   المعدل،   1995 لعام   13االتصاالت رقم   

  . عن هذه البياناتاإلفصاحعلى الشركة 
  

 صاالت العامة بكاملها حتى نقطة الـربط، وال        االتصاالت األردنية شبكة االت   شركة  تمتلك  . 3

  .  أي حق في الملكيةالزبائن/للزبونيعطي العقد 
  

 ةا، أو عن أي   زبائنهاالتصاالت األردنية ليست مسئولة عن أية معلومات يفصح عنها          شركة  . 4

 وسـيطرة أضرار يسببونها الطراف أخرى، أو عن أي سبب آخر خارج عن حدود مسئولية              

  .ت األردنيةاالتصاالشركة 
  

يحق لالتصاالت األردنية طلب معلومات تتعلق بجدارة الزبـائن االئتمانيـة وسـمعتهم ،              . 5

وتتعهد الشركة بالحفاظ على سرية تلك المعلومات وعدم استغاللها لغايات تجارية أو لغايـات              

ر  غي  عن مضمون تلك المعلومات ألي طرف ثالث       اإلفشاء بالزبائن، على أن ال يتم       اإلضرار

  .مخول قانونياً

   ىوالشكاواالستعالمات  )9

  : االستعالمات. 1

 الـذي   DISخدمة استعالمات الـدليل       لجميع زبائنها   االتصاالت األردنية  شركةتوفر    - أ

 .لتي تقرها الهيئة االترتيباتوبحسب يضم كافة أرقام زبائنها 
  

ة ال تتجـاوز    فتر  خالل    الرد على مكالمات الزبائن    األردنيةاالتصاالت   شركةتولى  ت  - ب

 . ثانية15
  

االتصاالت األردنية بتوفير دليل الهاتف الورقي لجميع الزبائن الـراغبين           شركةتلتزم    - ت

  . حسب الترتيبات التي تقرها الهيئةفي الحصول عليه 
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 : الشكاوى .2

 . زبائنها إلى الخدمة بمستوى عالبتقديم االتصاالت األردنية  شركةتلتزم   - أ
  

باإلعالن عن أرقام الهواتـف     بتلقي شكاوى الزبائن      ألردنية   ا  االتصاالت شركةتلتزم    - ب

 أو  األعطـال  أو   بشأن األخطاء المتعلقة بالفوترة   المخصصة الستقبال شكاوى الزبائن     

كما و تلتزم شركة االتصاالت األردنية      . التفاقية الترخيص تنفيذاً   شكاوى اإلزعاجات 

  .وماتيكيةبتوفير رقم بديل في حال حصول عطل في األرقام االت
  

  أو  بالفوترة ة  لقتلك المتع سواء   الزبائن   شكاوى األردنية بتلقي    االتصاالت شركةتلتزم    - ت

  أو  الكول سـنتر    أو من خالل مراكز خدمات الزبائن    أو شكاوى اإلزعاجات    األعطال  

    .دائرة العناية بالزبائن
  

اه، فباستطاعته  االتصاالت األردنية لشكو   شركة لم يكن الزبون راضياً عن استجابة        إذا  - ث

  . القضاء إلى أو  على العنوان المدون أدناه هيئة تنظيم قطاع االتصاالتإلىأن يلجأ 

  : هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
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  : إجراءات تقديم الشكوى. 3

  :  فنيةشكاوىتقديم   - أ

  . ي و المخصص لألعطال و الشكاوىالرقم المجانيطلب الزبون  .1

ة رتفـو ال الشكوى على جهـاز نظـام        األردنية االتصاالت شركةيسجل موظف    .2

  ). CCBS(الزبائن ب والعناية

  .  الفنيةالشكاوى الشكوى في قسم األردنية  االتصاالتشركةيفحص موظف  .3

  . لالخطوط التي بها عطعن  الدائرة الفنية األردنية  االتصاالتشركةموظف  يبلغ .4

 ساعة مع عدم اإلجحاف بما ورد في        48خالل مدة اقصاها    ألعطال  ا إصالحيتم   .5

  .  من  إتفاقية الترخيص4 من الملحق رقم 1المرفق رقم 
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  :  ماليةشكاوىتقديم    -ب

، وذلـك خـالل     يسجل الزبون شكوى في مركز خدمة الزبائن بخصوص فاتورته         .1

  .  تاريخ إصدار الفاتورةمنكحد أقصى  واحدشهر 

الزبـائن  ب الفوترة و العنايـة   يسجل مركز خدمة الزبائن الشكوى على جهاز نظام          .2

وتزويـد  ،   المالية الشكاوى إلىالذي يقوم بإرسالها بالبريد اإللكتروني أو بالفاكس        

 .الزبون بنسخة من الشكوى المسجلة على النظام

ـ  المالية الشكوى وتظهر النتيجة على جهاز نظـام          الشكاوىيدرس فريق    .3 وترة الف

  . الزبائنب والعناية

  .من تسجيلها يوماً 30يتم حل الشكاوى المالية خالل  .4

   :شروط عامة )10

 مـن تـاريخ     عشرة أيام خالل  طالبيها   إلىبتوفير الخدمة   االتصاالت األردنية    تلتزم شركة . 1

    الفنيةاإلمكانيات تقديم الطلب وحسب توفر
  

االتصاالت  أو أي جزء من شبكة       تجهيزاتأي  ر  تحتفظ االتصاالت األردنية بالحق في تغيي     . 2

 بإخبـار تقوم الـشركة    على أن    ذلك،    إلى دعت ضرورة تقديم الخدمة   العامة في أي وقت اذا      

  . بمدة كافية و  بذلك مسبقاًالزبائن
  

) غير منزلـي   أو منزليسواء   (العقارفي نفس    األردنية الخدمة االتصاالت  شركة  ال تقدم   . 3

ـ   إلى أو  العقار ي نفس  ف ون معه  يقيم ن  الذي الزبون رةأس أفراد أي من    إلى عقـد  ال ي شركائه ف

  . التصاالت األردنيةلشركة االمستحقة واألجور كافة الرسوم الزبونلم يدفع  ، مامنزليالغير 
  

 اقتضت  إذاالزبائن   بحقها بتغيير أو تعديل أرقام هواتف        االتصاالت األردنية  تحتفظ شركة . 4

هذا التعديل خاضعاً لموافقة الهيئة ووفقاً لخطة الترقيم الوطنية المعتمدة          و يكون    الضرورة ذلك 

  .من قبلها
  

تحتفظ شركة االتصاالت األردنية بحقها في مطالبة الزبون بالمبالغ و الرسـوم المترتبـة              . 5

  .عليه قضائياً
  

كة  الزبون بطلب توفير الخدمة أو نقلها، يتوجب عليه دفع مـستحقات شـر             تقدمفي حالة   . 6

 يوماً من تاريخ إشـعار      30خالل فترة أقصاها    ) المعتمدة من قبل الهيئة   ( االتصاالت األردنية   
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و في حالة تخلف الزبون عن دفع هذه المستحقات خالل هذه المدة يعتبر الطلب غير               . الزبون

  .ساري المفعول
  

ها بالموافقة مـن    يتم إعطاء الزبون نسخة من هذه الشروط و األحكام، التي يتم التوقيع علي            . 7

الموقعين عليه من تاريخه،أما بخصوص     الجدد   و يعتبر هذا العقد سارياً بحق المشتركين         .قبله

يوماً من تاريخ اإلعالن عن هذه الشروط        )30(بقية المشتركين فيعتبر العقد سارياً بعد مرور        

ما لم يتقدم أي    من خالل وسائل اإلعالم أو من تاريخ تسليم نسخة خطية للمشترك أيهما أسبق              

  . مشترك باعتراض خطي للهيئة أو للشركة على هذه الشروط
  

   الرديات والحسومات )11

نظـام تعـويض مفـصل       يتم تعويض المشترك عن أخطاء الفواتير ومشاكل الخدمة حـسب           

  .الهيئةتصدره شركة االتصاالت األردنية بعد أن يتم اعتماده من قبل 

  


