
ما يهم المستفيدين عند اإلشتراك 
بخدمات االتصاالت العامة وتكنولوجيا المعلومات

 

انطالقاً من حرص الھیئة على حمایة مصالح المستفیدین من خدمات االتصاالت العامة، ننصحك 
عزیزي المستفید لدى اشتراكك بخدمات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ألول مرة أو عند تجدید 

االشتراك باتباع اإلجراءات التالیة:
 

اّطلع على كافة تفاصیل العروض التجاریة المقدمة من الشركة/ الشركات وأسعار الخدمات المنوي 
االشتراك بھا لیتسنى لك اتخاذ قرار صائب واختیار خدمات مناسبة، وعلى سبیل المثال سعر الدقیقة 
للمكالمات على كافة الشبكات، أسعار حزم االنترنت أو سعر الكیلو بایت (إذا لم تختر أحد العروض 
المتضمنة لحزم االنترنت)، وسقوف التحمیل، وأسعار دقائق مكالمات التجوال الدولي وحزم االنترنت 

أو الكیلو بایت أثناء التجوال الدولي.
اقرأ كافة تفاصیل عقد االشتراك الخاص بالخدمة المنوي االشتراك بھا بعنایة- والذي یشمل نموذج 
قبل  أحكامھ  لكافة  فھمك  وتأّكد من  المطلوبة-  بالخدمة  الخاصة  طلب االشتراك والشروط واألحكام 

توقیعك على العقد واشتراكك بأي من الخدمات المقدمة من قبل شركات االتصاالت.
استفسر من الشركة مقدمة الخدمة عن جمیع البنود غیر الواضحة أو تلك التي تلزم توضیحاً إضافیاً.
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تأكد من مدى توفر التغطیة المطلوبة لخدمات االنترنت والمقدمة من مزود الخدمة قبل التوقیع على 
عقد االشتراك بھا، وذلك من خالل خرائط التغطیة المتوفرة لدى معارض الشركة مزودة الخدمة و/أو 

المنشورة على المواقع اإللكترونیة للشركات أو من خالل االتصال مع موظفي خدمات المشتركین.
الخاصة  الحصول على نسخة من عقد االشتراك، ونشرة األسعار  تأّكد من  بالخدمة؛  اشتراكك  بعد 
االشتراك  العقد/  مدة  انتھاء  لحین  بھا  واالحتفاظ  العرض،  بتفاصیل  الخاصة  النشرة   و/أو  بالخدمة 

بالخدمة.
إن كنت من مشتركي خدمات الدفع الالحق؛ التزم بتسدید الفواتیر الشھریة في تاریخ استحقاقھا تجنباً 
إلیقاف وحجب الخدمة عنك، أما إن كنت من مشتركي خدمات الدفع المسبق اشحن الرصید وفقاً للمدد 

المبیّنة في عقد االشتراك و/أو في تفاصیل العرض تجنباً إلیقاف الخدمة المشترك بھا.
إذا رغبت بإنھاء اشتراكك بالخدمة تأّكد من حصولك على براءة ذمة من الشركة مزودة الخدمة ومن 

.(ADSL) كافة األطراف المعنیة بتزویدھا ومن ذلك على سبیل المثال خدمة االنترنت

ونلفت انتباھك عزیزي المستفید إلى بعض المعلومات التي یھمك معرفتھا حول اإلشتراك بخدمات 
االتصاالت العامة:

تعتبر قیود الشركة المزودة للخدمة وسجالتھا بینة مقبولة على صحة المبالغ المستحقة لھا، ما لم یثبت 
المشترك عكس ذلك.  

إّن فترة سریان العقد تبدأ من تاریخ إیصال الخدمة للمشترك أو حسب االتفاق المذكور في العقد. 
یجدد العقد تلقائیا لمدة مماثلة ما لم یقم أي من الفریقین بإشعار الفریق اآلخر خطیاً برغبتھ بإنھاء العقد 
كافة  بتسدید  یقوم  أن  علیھ  یتوجب  بذلك،  المشترك  رغبة  حال  وفي  انتھائھ،  من  یوما  ثالثین  قبل 

االلتزامات المالیة المستحقة علیھ بموجب العقد.
یجوز للشركة المزودة للخدمة رفع أجور وأسعار خدماتھا وذلك شریطة اإلعالن عن األسعار الجدیدة 

في صحیفتین یومیتین محلیتین قبل ۳۰ یوماً من تاریخ نفاذ األسعار الجدیدة. 
یحق للشركة إنھاء العقد وفسخھ دون الحاجة إلى إشعار/إنذار المشترك اذا تخلف المشترك عن دفع 

الفواتیر المستحقة علیھ بعد مرور (المدة المحددة في العقد) من تاریخ استحقاقھا.
من  المشترك  یعفي  وال  العقد  انتھاء  یعني  ال  المشترك  قبل  من  الخدمة  استخدام  عن  التوقف  إن 

االلتزامات المترتبة علیھ بموجب العقد.
یمكن للمشترك تسجیل شكوى بخصوص الخدمة المقدمة وذلك من خالل الرقم المخصص للشركة، 
وحال عدم حل الشكوى أو عدم رضا المشترك من طبیعة الحل بإمكانھ اللجوء للھیئة وتسجیل شكوى 

بھذا الخصوص من خالل االتصال بالرقم المجاني ۱۱۷۰۰۰ من أي ھاتف أرضي أو خلوي.

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
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