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   ١تصاالتلخدمات االاسترشادي  شتراكا عقد

  

 :مقدمة .١

  

صدرت هذه الشروط واألحكام من المرخص له وتم إقرارها والموافقة عليها من قبـل   •

حق للمرخص له تعديل هذه الشروط واألحكام شريطة الحصول على موافقة وي. الهيئة

يوما من اإلعالن عنهـا   ٣٠الهيئة المسبقة، وتصبح هذه التعديالت سارية المفعول بعد 

أو بعد إرسال نسخة منها إلى المشترك، مـا لـم يقـم المشـترك     ، اإلعالمفي وسائل 

ة أو المرخص له قبل انتهاء فترة الــ  باالعتراض خطياً على هذه التعديالت إلى الهيئ

 . يوماً) ٣٠(

صدرت هذه الشروط واألحكام باللغتين العربية واالنجليزية، وفي حال وجود اخـتالف   •

 .بينهما تكون بنود وشروط العقد باللغة العربية هي المعتمدة

 يقوم المرخص له بتقديم الخدمة للمشترك وذلك وفقاً ألحكام الرخصة الممنوحة له مـن  •

 .قبل الهيئة

. يقر المشترك بأنه قام بقراءة هذه الشروط واألحكام وفهمها قبل توقيعه علـى العقـد   •

 .وعليه، تمت الموافقة

 .تعتبر مقدمة هذا العقد جزء ال يتجزأ منه وتقرأ معه كوحدة واحدة •

  

 :يفاترالتع .٢

  

 .ر ذلكبينة أدناه ما لم تدل القرينة على غيميكون للمصطلحات التالية المعاني ال

 .١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون االتصاالت رقم : قانون االتصاالت  .أ 

لسنة ) ١٣( ون االتصاالت رقمالمنشأة بموجب قانهيئة تنظيم قطاع االتصاالت  :الهيئة  .ب 

١٩٩٥. 

  :الخدمة  .ج 

 .األولالفريق بفيما بعد وأينما وردت بالعقد ويشار إليها .. .هي: الشركة  .د 

                                                 
على المرخص له إعداد يتوجب فإنه له من الرخصة الممنوحة للمرخص ) ج(من الملحق ) ٤(حكام المادة رقم استنادا إلى أ ١

إعـداد هـذه   قامت الهيئة ب، وعليه .عليها على موافقة الهيئة والحصول ي تقديمهاالخدمات المنو عقود اشتراكشروط وأحكام 
أيضـا  و, مالشروط واألحكام بهدف التسهيل على المرخصين الجدد عملية صياغة عقود اشتراك الخدمات المقدمة مـن قـبله  

، بحيـث تعتبـر هـذه الشـروط     المساعدة المرخصين الحاليين في صياغة عقود اشتراك الخدمات الجديدة التي ينون تقديمه
واألحكام  شروط استرشادية للشروط واألحكام التي يجب أن تتضمنها تلك العقود، علماً بأنه يمكن للمرخص لهم إضـافة أو  
حذف أية شروط وأحكام أخرى يرونها مناسبة وبما تقتضيه طبيعة الخدمة المقدمة من قبلهم وبما ال يتعـارض مـع شـروط    

  .م، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تلك البنود قبل العمل بهاالرخصة الممنوحة له
  



 نموذج طلبعلى الذي يوقع و المفوض عنه أالشخص الطبيعي أو المعنوي  :المشترك  .ه 

ـ حكـام  بعد أن يكون قد قرأ ووافق على جميع الشروط واألالخدمة االشتراك ب  ةالمبين

  .بالعقد بالفريق الثانيفيما بعد وأينما ورد  هدناه ويشار إليأ

 وأية مالحق أخـرى تحكـم   الشروط واألحكام ونموذج االشتراكو ه: عقد االشتراك  .و 

 .خدمةالالفريق الثاني بلفريقين، والتي بموجبها يتم تزويد العالقة بين ا

الملحق بالعقد والمبين فيه بيانات طالـب  هو النموذج : االشتراك بالخدمة نموذج طلب  .ز 

والذي يتم تعبئته من قبـل المشـترك    د الحصول عليهاالخدمة ووصف الخدمة المرا

 .للحصول على الخدمة المنوي االشتراك فيها

ودفعه ويجعل تنفيذ االلتزام الذي ال يمكن توقعه االستثنائي هي الحادث : ةالقوة القاهر  .ح 

بموجب هـذا   الثابتةقادرا على الوفاء بالتزاماته  األولالفريق بحيث ال يعود  مستحيالً

 .العقد

هي العقد أو االتفاقية الموقع أي منهما بين الهيئة والشركة للسماح لها بتقديم : الرخصة  .ط 

امة، وذلك وفق أحكام قانون االتصـاالت واألنظمـة الصـادرة    خدمات اتصاالت ع

 .بموجبه
 
  ).حول الخدمة المقدمة من قبلها من قبل الشركة تقديم نبذه ( وصف الخدمة. ٣
 
  :جودة الخدمة المقدمة. ٤

  

لفريـق  تمكـن ا عالي الجـودة  دمة مستوى خقديم قصارى جهده لتالفريق األول يبذل   .أ 

بموجـب  األول فريـق  الوضمن االلتزامات المترتبة على  من االنتفاع بالخدمةالثاني 

  .له ةالممنوح الرخصة

عن أي األحوال  لن يكون مسؤوالً وبأي حال من الفريق األولبأن  الفريق الثاني يقر  .ب 

قوة الظروف بسبب آلخر من وقت  طرأ على الخدمةأو قصور أو انقطاع قد ي تفاوت

مسؤولية عن تعويض الفريق الثاني عن أي  كما وال يتحمل الفريق األول أي .قاهرةال

ويفقد الفريق الثاني  .خسارة أو أضرار ناشئة عن سوء استعمال الفريق الثاني للخدمة

ما لـم يـتم    ذلكعن  االعتراض على ذلك أو بطلب أي تعويضبحقه وبكل األحوال 

 .االتفاق على خالف ذلك

 والتزامـات  يتفق مع شروط بإصالح األعطال حال حدوثها وبماالفريق األول تعهد ي  .ج 

  .ضمن المدة المعقولة، له ةالممنوح الرخصة

  
 



 
  :األولالفريق واجبات . ٥
 

 اأسـبوع ال تتجاوز  خالل مدةالثاني فريق إيصال الخدمة للتامين بالفريق األول يلتزم   .أ 

 .لخدمةاالشتراك بامن تاريخ طلب 

وعدم اإلفصاح عنهـا   لثانيالفريق اسرية معلومات بالحفاظ على يلتزم الفريق األول    .ب 

ـ   على نشرها الفريق الثاني باستثناء المعلومات التي يوافق  تم أو المعلومـات التـي ي

أو بناء على طلـب  /و الجهات القضائية أو/ووفقاً لطلب الجهات األمنية عنها اإلفصاح 

 .رسمي من الهيئة

الخدمة في حـال  قوم ببذل كل الجهود الممكنة إلعادة وصل يبأن الفريق األول  تعهدي  .ج 

صـرح  يحدوث أي إخفاق تقني أو حالة طارئة أو بسبب التعديالت أو الصـيانة، وال  

 .أو الشبكة خالية من العيوب/إدعاءات تفيد بأن الخدمة و ةبأياألول الفريق 

حال حدوث عطل أو انقطاع فـي الخدمـة   الفريق الثاني تعويض يتعهد الفريق األول ب  .د 

أو االنقطاع إذا كـان هـذا   /بما يتناسب مع مدة العطل و هناتج عنه أو من قبلالمقدمة 

باستثناء الحاالت التي تتوقف (أو االنقطاع ناتج عن عوامل داخلية خاصة بها /العطل و

فيها الخدمة لحاالت الصيانة أو التعديالت أو التوسعات التي تتم على الشبكة علـى أن  

وبحيث يتم التعويض وفقاً لمـا يـتم    ، )مدة معقولةخالل  يتم إعالم الزبون بها مسبقاً

االتفاق عليه بين الطرفين، على أن يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر إعادة النقود 

 .إضافية أو سعات بساعاتأو التعويض  أو إجراء الخصومات

عنـوان أو   يطرأ علـى  عن أي تغييرخطياً يتعهد الفريق األول بإعالم الفريق الثاني   .ه 

  .ريق األول وبالطريقة التي يراها مناسبةأرقام هواتف الف
 
  :الثانيالفريق واجبات . ٦
 
ن أي تغيرات تطرأ على عالفريق األول بإعالم أو المفوضين عنه  الفريق الثانييتعهد   .أ 

  .االشتراكالمتعلقة بمعلومات ال

الخدمة ألغراض تخل بـاألمن  او السماح باستخدام استخدام  الثاني بعدمالفريق يتعهد   .ب 

 .أو اآلداب أو بصورة تخالف القوانين واألنظمة المعمول بها/ومة العامة والسال

أو  بدفع أجور الخدمة وفقا لألسعار المبينة فـي نمـوذج الطلـب   الفريق الثاني يلتزم   .ج 

 .المرفق الملحق



فقدان أو سرقة حال وإلحاقها بشكوى خطية  بإشعار الشركة فوراًتعهد الفريق الثاني ي  .د 

لتقوم الشركة بعمل اإلجـراءات   معلومات االشتراك الشخصية، أو/الجهاز الطرفي و

  .الالزمة

علـى   حاصـلة  وأمرخصـة  أجهزة الخدمة عن طريق  باستخداميتعهد الفريق الثاني   .ه 

المسبقة، وأن أي إخالل بذلك تكون نتيجته الفورية عدم إمكانية االنتفاع موافقة الهيئة 

 .بالخدمة

  

 :عاألسعار واألجور وطريقة الدف. ٧

  

ورسوم أية بالخدمة يقوم بدفع رسوم اشتراك الشهر األول الفريق الثاني حال اشتراك   .أ 

 الفريـق األول المحددة من قبل للتعرفة خدمات إضافية يتم طلبها من قبله وذلك وفقاً 

أو المبينـة بنمـوذج    بموجب الملحق المرفق بالعقد المحددة فيه أسعار هذه الخدمات

    . الطلب

طلب مبلغ تأمين مسترد وذلـك مقابـل   ببحقه  توقيع العقد األول ولدى الفريقحتفظ ي  .ب 

الخدمات التي يتم االشتراك بها من قبله شريطة أن ال يزيد بأي حال من األحوال عن 

ـ استخدام مبللفريق األول كما ويحق  .قيمة الفاتورة المتوقعة للمشترك لثالثة أشهر غ ل

 .بدفعهاالفريق الثاني أجور لم يقم  أو/و التأمين لتغطية أي نفقات

وبعـد خصـم   الفريق األول قوم يبإنهاء العقد ألي سبب الفريق الثاني حال قيام في    .ج 

خـالل  للفريق الثـاني   التأميناتمن بإعادة الرصيد المتبقي جميع المبالغ المستحقة له 

  .شهر واحد من تاريخ إنهاء العقد

العنوان المحـدد   الثاني إلىللفريق تفصيلية ة فاتورة شهري األول بإرسالالفريق قوم ي  .د 

يوماً ) ٢١(وتستحق جميع المبالغ المترتبة على المشترك خالل  ،في نموذج االشتراك

علـى أن تتضـمن إشـارة     وتعتبر الفاتورة إنذاراً بالدفع، الفاتورةاستالم من تاريخ 

  .صريحة إلى ذلك

، ما لـم  لهى صحة المبالغ المستحقة لع مقبولةه بين األول وسجالتهالفريق تعتبر قيود   .ه 

     .ذلك الثاني عكسالفريق يثبت 

صـحيفتين   فـي  اإلعالنبعد  إالخدماته  أسعارأو  أجورال يجوز للمرخص له زيادة   .و 

 إن الجديدة بمدة ال تقل عن شهر شريطـــة واألسعار األجوريوميتين محليتين عن 

الهيئـة   الصادرة عـن  لقراراتواأو التعليمات  الرخصةال تزيد عما ورد في شروط 

 تعديالت يجريها أيالهيئة عن  إعالم، على المرخص له األحوالوفي جميع . بشأنها

  .واألسعار األجورعلى هذه 



يقوم الفريق الثاني بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة للجهات الحكوميـة فـي     .ز 

لها نيابـة عـن تلـك    والتي يقوم الفريق األول بتحصي والمستحقة عن الخدمة المملكة

  .الجهات

  

  :مدة العقد وسريانه. ٨
 

 ، وتبـدأ فتـرة  )حسب ما يتم االتفاق عليه بين الطـرفين (الحد األدنى لفترة االشتراك   .أ 

 . من تاريخ إيصال الخدمة للفريق الثانييان العقد رس

تـه  لم يقم أي من الفريقين بإشعار الفريق اآلخر برغب امماثلة ميجدد العقد تلقائيا لمدة   .ب 

  .بإنهاء العقد قبل ثالثين يوما من انتهائه

  .يجوز إنهاء العقد خالل المدة العقدية بموافقة الفريقين الخطية  .ج 
 
  :إيقاف الخدمة. ٩
 

  :في الحاالت التاليةمؤقتا  أوكلياً  إيقاف الخدمةللفريق األول يحق 

ام، على أن عند وجود أي عطل فني، تعديل أو صيانة في النظيتم إيقاف الخدمة مؤقتا  •

يتم وصل الخدمة في أقرب وقت ممكن دون وأن بذلك مقدماً، الفريق الثاني يتم إعالم 

  .دفع رسم إعادة الوصل

الفريـق   بإشـعار على أن يقوم ؛ الفريق الثانيبناء على رغبة يتم إيقاف الخدمة مؤقتا  •

بناء على االتفـاق   عليهخطياً بذلك وقيامه بتسديد كافة التزاماته المالية المستحقة األول 

  .بين الفريقين

ألسباب أمنية ولدواعي السالمة العامة أو عند استخدام أو محاولة إيقاف الخدمة كليا يتم  •

  .أو بشكل مخل باآلداب العامة استخدام الخدمة بشكل احتيالي

طلـب  وجود في حال  كليا أو مؤقتا إيقاف الخدمة الفوري/التوقف  للفريق األوليحق  •

كـون  ي، وفي هذه الحالة ال أو من قبل الهيئةقضائية الجهات األمنية والقبل من خطي 

 .عن تعويض المشترك عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك مسؤولالفريق األول 

  

  :الفريق األول  من قبل العقد  إنهاء. ١٠
 
فـي   إنذار الفريق الثاني/دون الحاجة إلى إشعار فسخهويحق للفريق األول إنهاء العقد . أ

  :الحاالت التالية

  



ما لـم   حال كونه فرداً أو عند إفالسه في حال كونه شركة الثاني فيالفريق  عند وفاة •

 .يتم االتفاق على غير ذلك

من قبـل الهيئـة أو    الممنوح له الرخصةإلغاء  األول أوالفريق أو تصفية  إفالسعند  •

الشـركة أن   لـى ب عاختيارية فيتوج التصفيةوفي حال كانت  .خلفائها ألي سبب كان

التصفية، على أن ال تبـدأ إجـراءات    إلجراءبقرارها المتخذ تقوم بإعالم المشتركين 

 .التصفية إال بعد مضي مدة شهرين على تاريخ إعالم المشتركين بهذا القرار

أو عند مخالفتـه ألحكـام   /بأي بند من بنود عقد االشتراك والفريق الثاني عند إخالل  •

 .ري المفعولقانون االتصاالت سا

يوما من تاريخ  ١٤مرور  دبععليه إذا تخلف الفريق الثاني عن دفع الفواتير المستحقة  •

 .استحقاقها
 
من قبل الفريق قدمة أن أي من المعلومات الم لهإذا تبين يحق للفريق األول فسخ العقد . ب

حيح وضـعه  ، وعدم قيام الفريق الثاني بتصأو احتيالية/أو مضللة و/الثاني غير صحيحة و

 .خالل أسبوع من تاريخ إشعاره خطيا من قبل الفريق األول بذلك
 

  :الفريق الثاني قبل  منإنهاء الخدمة . ١١
 

 األولالفريق على أن يقوم بإعالم بإرادته المنفردة العقد هذا  الثاني إنهاءللفريق يحق 

االلتزامـات  افـة  ك بتسديد، على أن يقوم هئنهاإمن تاريخ  بذلك قبل ثالثين يوماً خطيا

  .المالية المستحقة عليه
  

  :والنزاعات  حل الخالفاتالشكاوى و. ١٢
 
بطاقات اتصاالت  بواسطة مجاني حال كانت الخدمة المقدمة( هاتف يتم تخصيص رقم •

وبريد الكتروني لشكاوى وخدمة المشتركين، ويتم النظر في أية شكاوى ) مدفوعة مسبقا

أو مشـاكل تتعلـق    في حالة ثبوت أي مطالبة ماليـة والرد عليها بالسرعة الممكنة، و

يتم اتخاذ اإلجراءات بالسرعة الممكنة إلرجاع أية مبالغ متعلقة المقدمة  بمستوى الخدمة

الفريـق  قـوم  ي .خالل فترة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الشكوى بأخطاء في الفواتير

حيث يقوم الشـخص أو   ،الثانيالفريق الشكاوى المقدمة من قبل /بتلقي الشكوى األول

 .بالعمل على حلها بأسرع وقت ممكن  األولالفريق القسم المعني لدى 

يخضع هذا العقد للقوانين السارية في المملكة األردنية الهاشمية، وتكون محاكم المملكة  •

صاحبة الصالحية واالختصاص للنظر في كافة النزاعات والخالفات التي قد تنشأ عن 

 يللفريق الثانمن الشروط واألحكام المدرجة في هذا العقد، كما يحق  تفسير أو تنفيذ أي



أو لغايات حـل   /و بمستوى الخدمة النزاعات التي تتعلقاللجوء إلى الهيئة بخصوص 

  .لق بأي من شروط وأحكام هذا العقدأي خالف أو نزاع فيما يتع

مـع   لفريق الثـاني، اكافة الشكاوى الموجهة إليه من قبل  األول بمعالجةالفريق  لتزمي •

 .مراعاة حقوق الفريقين حسبما ورد في بنود هذا العقد
 

  :اإلشعارات. ١٣
  

كل إشعار من قبل الفرق األول للثاني وبالعكس سيسري فقط في حال كونه خطيا فقـط  . أ

  :مع تسليمه إلى العنوان التالي
  

  الفريق األول                                الفريق الثاني

  ن                                      العنوانالعنوا

  األردن...... المدينة........ب.األردن              ص...المدينة. ......ب.ص

  هاتف  :                                       هاتف

  فاكس:                                       فاكس

  البريد االلكتروني         :                  البريد االلكتروني
  

كل إشعار من قبل الفريق األول إلى الفريق الثاني سيسري في حال كونه خطيا فقـط  . ب

  .مع تسليمه إلى العنوان أو الفاكس المذكور أعاله

سيعتبر مستلما من قبل الفريق المعنون له بتاريخ التسليم في  أعالهكل إشعار مما ورد . ج

 اإلرسـال في حالـة   اإلرسالعلى تاريخ ) أسبوع عمل (اريخ مرور وبت باليد حال التسليم

 .بالبريد االلكتروني أو بالفاكس
  

  . بما فيها هذا البند بندا أربعة عشرا) ٤١(يتكون هذا العقد من . ١٤
  

  :على نموذج طلب الخدمة عبارة تثبيت التعاقد إضافة

ني صحيحة ودقيقة وأوافق على األحكام أنا الموقع أدناه، أؤكد أن جميع المعلومات المزودة م( 

والشروط المرفقة بهذا النموذج والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه وتقرأ معـه كوحـدة واحـدة    

  . )وبمجرد توقيعي فإنني أوافق على التعاقد في الخدمة المقدمة
  

  يق األولالفر                                                             الثاني الفريق 

   التوقيع                                                                    التوقيع

..................                                                         .................  

    التاريخ                                                                     التاريخ

..................                                               ...........................  


