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 مقدمةال
حماية آلية  يستعرضك  ،في المممكة لممستفيديفالمقدمة  يةالبريدالخدمات ك  ىـ خدمات االتصاالتتكضيحان أل يشمؿ ىذا الدليؿ 

كيفية التعامؿ بياف باإلضافة إلى  ،رتبة عمييـكيبيف ليـ الحقكؽ الخاصة بيـ كالكاجبات المت ،تمؾ الخدماتحقكؽ المستفيديف مف 
 مذككرة في ىذا الدليؿ.ال المستفيديف حقكؽبيا مع الشركات المقدمة لمخدمات في حاؿ إخبلل

أسماء الجيات المرخصة متعرؼ عمى ل www.trc.gov.jo زيارة مكقع الييئة االلكتركنيكيمكف لممستفيديف مف تمؾ الخدمات 
  .كالبريد تخدمات االتصااللتقديـ 
التالي: كيمكنيـ أيضا االستفسار عف أم مف ىذه الخدمات عف طريؽ إرساؿ بريد الكتركني لمييئة عمى العنكاف كما 

Complaints&Enquiries@trc.gov.jo .  
 

 نشأة الهيئة
، كمؤسسة حككمية مستقمة معنية بتنظيـ 1995لسنة  13قانكف االتصاالت رقـ ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت بمكجب  انشئت
  .االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات خدمات

كمراقبة الخدمات المقدمة  االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكماتخدمات تقع عمى الييئة مسؤكلية  تنظيـ ، كفقا لقانكف االتصاالتك 
 .في المممكةمف قبؿ المزكديف 

كفقان ك كف االتصاالت لتنظيـ خدمات االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في المممكة نأحكاـ قاالى  الييئة في عمميا كتستند
لضماف تقديـ خدمات االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات لممستفيديف بسكية عالية كأسعار معقكلة، كبما لمحككمة سياسة العامة مل

 كتكنكلكجيا المعمكمات.االتصاالت  ييحقؽ األداء األمثؿ لقطاع
قانكف كمدل التزاميـ ببنكد مقدمي الخدمات البريدية  كافةمراقبة تنظيـ قطاع البريد في المممكة ك مياـ  كما كتتكلى الييئة

 و.ألحكام ىـتنفيذك  2007( لسنة 34الخدمات البريدية رقـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مات االتصاالت والبريد:أبرز المهام التي تتوالها الهيئة وتهم المستفيدين من خد
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 حماية مصالح المستفيدين 
المستفيديف  مصالححماية "ميمة تتكلى الييئة  ،1995لسنة  13/ د مف قانكف االتصاالت رقـ 6استنادا إلى أحكاـ المادة 

كجكدتيا  كمراقبة األشخاص كالجيات المرخص ليا لمتأكد مف االلتزاـ بشركط الرخصة بما في ذلؾ مكاصفات الخدمات المقدمة
 ."كأسعارىا كاتخاذ اإلجراءات البلزمة ليذه الغاية كمعاقبة مف يخالؼ ىذه الشركط

المستفيديف مف ، تنصح الييئة قانكف الخدمات البريديةاالتصاالت كأحكاـ  قانكفأحكاـ بمكجب مييئة لالمككمة ككفقا لممياـ 
 ما يمي:االىتماـ كاالنتباه الى كالبريد خدمات االتصاالت 

 
 :مخدمةلمزودة الالصادرة عن الشركة  التأكد من دقة الفواتيرأوال: 

مف حيث كتدقيقيا استبلمو لمفاتكرة، قراءتيا بشكؿ جيد كالتأكد مف المعمكمات المدرجة فييا  رفك يتكجب عمى المستفيد ك 
د طمب فاتكرة تفصيمية مف الشركة إف لـ تكف إذ يحؽ لممستفي، )العنكاف، رقـ الياتؼ، قيمة االستيبلؾ، أكقات المكالمات(

 .فكاتير تفصيميةيصدر عنيا مسبقان ال  ةالمدفكععممان بأف الخطكط فاتكرتو كذلؾ، 
عممان بأف  صفكران إلى مزكد الخدمة كتسجيؿ شككل بيذا الخصك  ممستفيد المجكءيحؽ لحاؿ التأكد مف كجكد خطأ في الفاتكرة ك 

 مف قبميـ  كىي محددة ، الشركات بسجبلتياخبلليا التي تحتفظ الفترة الزمنية عمى  تعتمد راضالمدة الزمنية المتاحة لبلعت
 ضمف بنكد عقد االشتراؾ.في الغالب مذككرة ك 
 

 :/ تمقي الشكاوىمخدمةل ةمزودالالشركة إجراءات حل النزاع مع ثانيًا: 
عمى أف  ،ةالخدمالشركة مزكدة لدل  ياتسجيمحؽ لو في، لوتتعمؽ بالخدمات المقدمة  لدل المستفيدحاؿ كجكد أم شككل في  -

 يتـ تحديد الشككل بشكؿ كاضح.
أك الرد  الحؿب، أك إذا لـ يقتنع المستفيد مع المستفيد إذا لـ يقـ مزكد الخدمة بحؿ المشكمة خبلؿ المدة الزمنية المتفؽ عمييا -

 قسـ شؤكف المستفيديف لدل ؿ شككل بيذا الخصكصكتسجي جكء إلى الييئةو الم، فبإمكانلخدمةا ةمزكدمف الشركة  المقدـ
 :مف خبلؿ الطرؽ التالية

(، حيث يتـ تمقي الشككل 007111عمى الرقـ المجاني لتمقي الشكاكل: ) أرضي أك خمكم أم ىاتؼاالتصاؿ مف  -
 .كمتابعتيا

 5690830/06فاكس الييئة رقـ  -
 Complaints&Enquiries@trc.gov.joالبريد االلكتركني الخاص بتمقي الشكاكل:  -
 trc@trc.gov.joبريد االلكتركني لمييئة ال -
 العنكاف البريدم: -

 ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت                           
 قسـ شؤكف المستفيديف                             
  941794ص. ب                               
 األردف 11194 عماف  
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اآللي النظاـ  عبر مزكدة الخدمةمع الشركة  المعنييف في قسـ شؤكف المستفيديفمف قبؿ  تيامتابعك الشككل تسجيؿ يتـ  -
 لدييا  المعتمد

 لمستحقييا.ال تمتمؾ الييئة صبلحية القضاء أك الفصؿ في النزاعات أك الخبلفات الحقكقية أك المالية كالحكـ بالتعكيض  
 

 :وسريتها مستفيدخصوصية معمومات ال: ثالثاً 
عف استخداـ ىذه  كاالمتناع المشتركيفالحفاظ عمى سرية معمكمات  تلخدمات االتصاال ةمزكدجميع الجيات الجب عمى تك ي

كيندرج تحت ، ك/أك الجيات القضائية المشترؾ مف خطي بناءن عمى طمب ال إ ،ألية جية أخرل المعمكمات أك اإلفصاح عنيا
 :المعمكمات ىذه

  خبلؿ  المشترؾمف  الشركة مزكدة الخدمةحصؿ عمييا تممكية خاصة  ُيعدمعمكمات سرية أك شخصية أك ما أية
 .الخدمة  عمى  حصكلو

 شبكة أك خدمة اتصاالتل المشترؾ أية معمكمات تتعمؽ باستخداـ. 
 

 :لة القانونيةاءالمس: رابعاً 
 مسائمة القانكنية في حاؿ تـ إساءة استخداـملالمشترؾ  مف قبؿ شخص آخر يعرضالمشترؾ  ـإف استخداـ رقـ ىاتؼ مسجؿ باس

 .الرقـ
 

 :الشركاتبعض الممارسات المضممة من قبل : خامساً 
 مضممة اك مخادعةكاتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد أم مزكد يقـك بممارسات  ،االتصاالت  خدماتتقـك الييئة بمراقبة مزكدم 

 : عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصركتشتمؿ ىذه الممارسات ، لخدمة معينة يجبيدؼ الترك 
 كاستخداـ العبارات المضممة.الخادع  عبلفاال 
   كاضحة غير بطريقة ىـ المعمكمات اليامةءإعطاتضميؿ المستفيديف عف طريؽ. 
  غير مرغكبة بيع تزعج المستفيديف أك تقكدىـ إلى اتخاذ قراراتساليب أاستخداـ. 

 
  :رسائل الجممة: سادساً 

يمكف ك  ،عامة أك لفئة معينة منيـترسؿ لممستفيديف  (MMS) أك رسالة متعددة الكسائط( SMS)كىي أم رسالة نصية قصيرة 
 إلى قسميف: تصنيفيا

التي تتكفر  ( كADVلرمز )با( الخاص بيا   sender IDالجممة المعنكف اسـ المرسؿ ) ىي رسائؿو: الرسائؿ الدعائية .1
 ة أك أكثر مف الصفات التالية:فييا كاحد

  ذات طابع دعائي أك تركيجي.أف تككف 
  خاص أعمى مف سعر المكالمات كالرسائؿ كىي الخدمات التي يدفع لقاؤىا سعر  :ةتركج لخدمات التكاليؼ الُمضافأف

بحيث  المضافةكمزكد خدمات التكاليؼ  كيتـ تقديـ ىذه الخدمات بالتعاكف ما بيف مشغؿ شبكة االتصاالتاالعتيادية 
 يمااقتساـ عكائد ىذ الخدمات بين يتـ
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التي تصؿ إلى فئة مف المستفيديف تجمعيـ صفة مشتركة كالرسائؿ المرسمة مف  الجممة الرسائؿ الخدمية: كىي رسائؿ .2
 النقابات إلى منتسبييا أك البنكؾ إلى عمبلئيا أك النكادممف إلى مشتركييا أك الرسائؿ المرسمة االتصاالت شركات 

 لمشتركييا ... الخ.
في حاؿ مرسائؿ الدعائية ل وطمب كقؼ استبلممف  عمى مزكد الخدمة تكفير آلية سيمة كميسرة كمجانية تمكف المستفيدكيتكجب 
 باستبلميا. عدـ رغبتو

 
 خدمات التكاليف المضافة:: سابعاً 
كالمات كالرسائؿ االعتيادية، عبر شبكات سعر خاص أعمى مف سعر الم الحصكؿ عمييا ءلقاالمستفيد الخدمات التي يدفع  ىي

بحيث خدمات التكاليؼ المضافة  مكمزكدبالتعاكف ما بيف مشغؿ شبكة االتصاالت  يا. كيتـ تقديمالمتنقمةاالتصاالت الثابتة أك 
رياضي عمى معمكمات أك ترفيو أك طمب محتكل ديني أك  المشترؾ حصكؿمقابؿ كذلؾ  ،يتـ اقتساـ عكائد ىذه الخدمات بينيما

أك  (MMS)( أك الرسائؿ متعددة الكسائط SMSأك نصائح أك أخبار أك أم خدمة إعبلمية كغيرىا، مف خبلؿ الرسائؿ القصيرة )
 المكالمات 

 
 :ةعند تقديم خدمات التكاليف المضافومزود خدمة التكاليف المضافة االلتزام بما يمي يتوجب عمى مشغل شبكة االتصاالت 

 دامة خيار ح جب خدمات التكاليؼ المضافة لممستفيديف قبؿ كبعد االشتراؾ بيا، كبشكؿ فكرم كدكف تحميميـ أية تكفير كا 
 تكمفة كتكعيتيـ بذلؾ الخيار. 

  أف تككف مدة المكالمة المرتبطة بالخدمة متناسبة مع محتكل الخدمة المقدمة، كأف يستمـ المستفيد رسالة تعممو بسعر
 بالخدمة تؤكد اشتراكو كانو تـ االستفادة منيا.الخدمة كرسالة أخرل حاؿ االشتراؾ 

  في حاؿ كانت خدمة التكاليؼ المضافة تتـ عف طريؽ خدمة الرسائؿ القصيرة أك رسائؿ الكسائط المتعددة، فانو ينبغي
 االلتزاـ بما يمي:

بطمب خطي  أك نصية لبلشتراؾ بالخدمةما بإرساؿ رسالة إؾ في الخدمة عف طريؽ المستفيد ايتـ طمب االشتر أف  .1
لخدمة مسبقان قبؿ ا ح سعريمكف التثبت منيا كتكثيقيا كتكض طريقة اخرل ةىاتفي أك بأيمف خبلؿ اتصاؿ أك 

 االشتراؾ.  
آلية كاضحة إللغاء كتحدد بيا كتبيف سعرىا اشتراكو  رسالة تؤكد اليو في حاؿ اشتراؾ المستفيد بالخدمة ترسؿ .2

 .بيا في حاؿ رغبتو بذلؾ االشتراؾ
المغة العربية في رسائؿ تأكيد االشتراؾ كقيمة الخدمة كالتعديؿ عمى آلية اإللغاء أك الزيادة في األسعار إال في حاؿ طمب  اعتماد .3

 المشترؾ غير ذلؾ.
عبلـ إ إال بعد كالتعديؿ عمييا أعمييا كقيمة الحصكؿ بيا ال يجكز زيادة سعر ىذه الخدمة أك تغيير آلية االشتراؾ  .4

 .   بالخدمةالستمرار عمى اتو المشترؾ بذلؾ كمكافق
كفي حاؿ تمرير أية  ،ؼ المضافةالتكاليكافة االشتراكات السابقة بخدمات لغاء إفي حاؿ تغيير ممكية الخط يتـ  .5

خدمات تكاليؼ مضافة تستكجب االقتطاع المالي مف رصيد المشترؾ الجديد دكف طمبو فيمتـز المزكد بالتعكيض 
   المالي الكامؿ عما تـ اقتطاعو.
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في حاؿ تقديـ عركض مجانية لمخدمة كلفترة محدكدة يجب عمى مزكد الخدمة كقؼ اشتراؾ المستفيد بيا بعد انتياء  .6
 .تأكيد االشتراؾ في الخدمة بإحدل الطرؽ المذككرة في البند األكؿل مف المستفيد طمبالتمؾ الفترة كيحؽ لو إعادة 

 أك اآلداب العامة أك أم تشريع سارم المفعكؿ في المممكة.تقديـ أية خدمة/ محتكل مخالفة لمنظاـ العاـ  عذم .7
تكفير سجبلت تتضمف تكثيقان لمخدمات المقدمة منو كالمستفيديف مف تمؾ الخدمات، كتاريخ الحصكؿ عمى تمؾ الخدمة كمحتكاىا،  .8

تـ االحتفاظ بتمؾ المعمكمات لمدة كذلؾ حتى يسيؿ تتبعيا كاالستعانة بيا في تنفيذ أية أكامر إدارية أك قضائية ذات عبلقة، كبأف ي
 ال تقؿ عف ستة أشير.

 
 :عروض الشركات: ثامناً 

 يتكجب عمىحيث  قبؿ اإلعبلف عنيا لممستفيديف سيتـ طرحياتجارية عف أية عركض  الييئةإعبلـ ب ات الخدم كمزكد يمتـز
 : ما يميب االلتزاـ اإلعبلف عف عركض خدماتو كلدلمزكد الخدمة 

 كاضحان كال يحمؿ أية عبارات مضممة ك/أك عبارات تحتمؿ التأكيؿ. أف يككف اإلعبلف 
 بشكؿ كاضح لمعرض تحديد فترات الصبلحيةأف يقـك ب. 
  العرض بشكؿ كاضح فترة سريافأف يحدد .  إذا كانت مرتبطة بساعات محددة مف اليـك
  شركط العرض كأسعاره.أف يكضح 
 حصؿ عمييا المستفيد مف قبؿ المزكد.أف تعكس اإلعبلنات طبيعة الخدمة الحقيقية التي ي 
  مييئة عف أية تعديبلت عمى األجكر كاألسعار.المسبؽ لعبلـ اإلضركرة 
  المستفيديف. مف ستفساراتاالشكاكل ك المخصص لتمقي الياتؼ الإدراج رقـ 
  .ضركرة أف يتضمف اإلعبلف اسـ مزكد الخدمة 

اإلعبلف ىك الكسيمة التي االت ضحية لبلعبلنات الخادعة حيث أف تحرص الييئة عمى أف ال يقع المستفيدكف مف خدمات االتص
مؤسسات كذلؾ مف خبلؿ نشر الؤلفراد أك لعرض جديد لتسكيؽ الكالتي يتـ مف خبلليا التركيج لخدمة، أك  تستيدؼ المستفيديف

ات، الكتيبات، الصحؼ، اإلذاعة، المػنػشػكر )التالية: عبر ام مف الكسائؿ أك إذاعة الرسائػؿ اإلعبلنية المرئية أك المسمكعة 
  .ةااللكتركني اتاإلعبلن باالضافة الى، (التمفزيكف، السينما، المجبلت، الممصقات كالبلفتات التي تعّمؽ عمى الطرقات الرئيسية

 
مف شأنيا  ىك اإلعبلف الذم يتناكؿ خدمة ما كيتضمف عرضان أك بيانان أك ادعاء كاذبان أك أنو مصاغ بعبػارات كاإلعبلف الخادع

ة المضمم اتاإلعبلنكلذلؾ، عمى المستفيد الحذر مف  أف تؤدم بطريقة مباشرة أك غير مباشرة إلى خداع المستفيد أك تضميمو.
 كافةعف  يتكجب االستفساربؿ ، .اإلعبلنات المغرية كالعبارات الرنانة التي ال تكضح طبيعة الخدمة الحقيقيةمع  كعدـ االنسياؽ

 . يؿ العرض قبؿ االشتراؾ بوتفاص
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 خدمات االتصاالت  
  :(الخمويةالمتنقمة )ت الاالتصا اتخدمأواًل: 

 :بالخدمةشتراك اال دعق .0
       تحكـ  كالتي كالمكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة الشركط كاألحكاـ كنمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة كأية مبلحؽ اخرل ككى

 كيشتمؿ العقد عمى ما يمي: .بالخدمة المشترؾكالتي يتـ بمكجبيا تزكيد كدة الخدمة المشترؾ كالشركة مز العبلقة بيف 
كىك النمكذج الممحؽ بالعقد كالمبيف فيو بيانات طالب الخدمة ككصؼ الخدمة المراد  :نمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة -

 شتراؾ بيا.اال المطمكبالحصكؿ عمييا كالذم يقـك المشترؾ بالتكقيع عميو لمحصكؿ عمى الخدمة 
  .مطبكعة خمؼ نمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة كتككفالتي تحكـ العبلقة بيف الشركة كالمشترؾ ك  :الشركط كاألحكاـ -

 جودة الخدمة: .7
 الخدمات المنكم االشتراؾ بيا. مع طبيعة الخدمة/ المستخدـ جيازه الخمكممة ءمكاعمى المستفيد التأكد مف مدل  -
في االنقطاع أثناء المكالمة الكاحدة أك عدـ إمكانية االستماع إلى الطرؼ اآلخر في في حاؿ كجكد انقطاع أك تكرار  -

الخدمة المقدمة مف قبؿ مزكد الخدمة. كفي ىذه الحالة بإمكاف جكدة المكالمة أك العكس فيذا يعني كجكد تدني في 
ـ المجاني لمييئة عمى الرق ،مف أم ىاتؼ خمكم أك ارضيباالتصاؿ، المستفيد تسجيؿ شككل بيذا الخصكص 

(117000.) 
 

 :دمات الدفع المسبق والدفع الالحقخ .3
كىي الخدمة التي تتيح لممشترؾ النفاذ إلى شبكات مقدمي الخدمة لبلنتفاع  :(Pre-paid)خدمات الدفع المسبق  -

از التعريؼ الشخصي كجي بطاقةخدمات االتصاالت المتنقمة باستخداـ  ةمزكدالشركات قدميا تمف الخدمات التي 
خمكم متطابؽ مع الشبكة، كبالتالي تتـ عمميات الخصـ مف قيمة حساب المشترؾ المسجؿ عمى نظاـ الشبكة 

 .كد الخدمةحسب استيبلؾ المشترؾ كضمف التعرفة المحددة مف قبؿ مز 
كىي الخدمة التي تتيح لممشترؾ النفاذ إلى شبكات االتصاالت لبلنتفاع  :(Post-paid)الالحق  خدمات الدفع -

التعريؼ الشخصي كجياز خمكم  بطاقةخدمات االتصاالت المتنقمة باستخداـ  كالخدمات التي يقدميا مزكد مف
متطابؽ مع الشبكة كبالتالي يتـ استحقاؽ الدفعات الناتجة عف استخداـ المشترؾ بالخدمات المقدمة كحسب التعرفة 

 مف قبؿ مزكد الخدمة.
 

 :(الخمويةالمتنقمة )االتصاالت  خدمة مشغمو .4
 الخدمات التي تقدمها الشركة ب اوين االتصالعن اسم الشركة

الشركة األردنية لخدمات اليكاتؼ 
 /المتنقمة

 زيف 
 

 1234مف خط زيف 
 أك مف أم ىاتؼ عمى الرقـ

962795797979+ 
E-mail: info@jo.zain.com  

 خدمات االتصاالت الخمكية
 خدمات االنترنت

 
ات الجيؿ الثالث خدم

mailto:info@jo.zain.com
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Website: www.Zain.com.jo كاالنترنت  لبلتصاالت الخمكية
(3G) 

 
خدمة الجيؿ الرابع لبلتصاالت 

 (  4Gالخمكية كاالنترنت)

لبتراء األردنية لبلتصاالت شركة ا
 أكرانج مكبايؿشركة  / المتنقمة

 
 

 1777مف خط أكرانج 
 أك مف أم ىاتؼ عمى الرقـ

962777700177+ 
Website: www.orange.jo  

 شركة أمنية لميكاتؼ المتنقمة

 1333مف خط أمنية  
 أك مف أم ىاتؼ عمى الرقـ

962788001333+ 
Website: www.umniah.com 

/ شركة الربط العربي لبلتصاالت
 فرندم
 
 

1225مف خط فرندم    
أك مف أم ىاتؼ عمى الرقـ 

00962755551225 
Email: pr@friendigroup.com 

Website: www.friendimobile.com 

  الخمكية خدمات االتصاالت 
  مشغؿ افتراضي 

 
 :ماذا تعمل في حال سرقة أو فقدان هاتفك الخموي .5

نظرا لصغر حجـ الجياز الخمكم كانتشاره بيف الجميع فقد أصبح مف السيكلة فقدانو أك سرقتو فعميؾ في حاؿ فقداف أك سرقة 
 الجياز الخمكم القياـ بما يمي:

 لمزكد الخدمة الخاص بؾ إليقاؼ الخدمة عمى الفكر.  االتصاؿ بمركز خدمة المشتركيف عمى الرقـ المخصص 
   ليتمكف مكظؼ خدمة العمبلء مف التأكد مف صحة الرقـ التسمسمي الخاص بجيازؾ الخمكمتأكد مف معرفة ،

 ىكيتؾ.
 .التكجو إلى اقرب مركز أمني لتقديـ شككل 

 :التجوال الدولي .6
يعني أنو يمكنؾ مما شبكات خمكية أخرل،  عبر خارج األردف خدمة تمّكنؾ مف استخداـ ىاتفؾ الخمكم أثناء تكاجدؾ كىي

رتب عمى المستفيد لقاء ذلؾ قيمة يتبأنو عمما  .االنترنتاستخداـ خدمة ك  نصيةالرسائؿ ال، ياتفيةال المكالماتإرساؿ كاستقباؿ 
قبؿ  أـ المستقبؿ لممكالمةتعرفة االتصاؿ سكاءن كنت المتصؿ  معرفة عميؾ كبيذا يتكجب تعرفية أعمى مف القيمة المعتادة

 .اإلرساؿتعرفة ممكالمة أقؿ مف ل ؾتعرفة استقبالتككف ، ك المممكة تؾ لحدكدمغادر 
  .ضمف خدمة التجكاؿ الدكليحاليا  ؾ اصبحتمفادىا أن لؾ رسالة نصية قصيرةإرساؿ بكتقـك الشركة 

 
 
 
 

http://www.zain.com.jo/
http://www.orange.jo/
http://www.umniah.com/
mailto:pr@friendigroup.com
http://www.friendimobile.coة/
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 :االشتراؾ بخدمة التجكاؿ الدكليأ.    
 سفر إلى الخارج كبدكف العمى خدمة التجكاؿ الدكلي تمقائيان عند الحصكؿ  يـ: يمكنلمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا

أية رسـك اشتراؾ  تتطمبكال المدفكعة مسبقان مزكدة بيذه الخدمة بشكؿ دائـ  خطكطالف حيث أ أجكر إضافية، ةأي
 .مكم قبؿ السفرخط الخالكؿ ما عميؾ فعمو ىك شحف رصيد ك   .استيفاء رسـ تأميف ليذه الخدمة، أك شيرية

  عمييـ االتصاؿ مع مزكد الخدمة الخاص بو كالذم قد يتطمب مف المشترؾ ف :مشتركي الخطوط المدفوعة الحقاأما ل
كالحصكؿ عمى المعمكمات دفع تأمينات عمى الخدمة ك زيارة معرض الشركة مف أجؿ تفعيؿ خدمة التجكاؿ الدكلي 

   فو عمى الشبكات المتكفره في البمد المراد السفر إليو.البلزمة التي تمكنو مف االستفاده مف افضؿ تعر 
 :فاتكرة التجكاؿ الدكليضبط ب. 

 كالتعرؼ عمى قائمة األسعار الخدمةالشركة مزكدة ، لذا حاكؿ االتصاؿ بةمكمفقد تككف التجكاؿ الدكلي  نظران لككف خدمة
  :التالية التعرفاتمعرفة  ما يجب التأكد مفممممكة. كل تؾقبؿ مغادر  كالشبكات المفضمة في البمد المستضيؼ كذلؾ

  داخمية في الدكلة التي تقـك بزيارتيا.المكالمات ال تعرفة  
  كعمى جميع الشبكات المستخدمة في البمد  االتصاؿ بيا نكمت مكالمات لؤلردف أك أيو دكلة أخرلال تعرفة

  .المتكاجد بيا
  استقباؿ المكالمات في الدكلة التي تقصدىا.تعرفة  
  إرساؿ الرسائؿ النصية القصيرة أك البريد اإللكتركني. تعرفة  
 تعرفة استخداـ االنترنت في الدكلة التي تقصدىا. 
  يمكف تحديد سقؼ فاتكرة التجكاؿ الدكلي لميكاتؼ الخمكية المدفكعة الحقان )الفكاتير الشيرية( مف خبلؿ

مف قبؿ  متكفرةه الخدمة ذإذا كانت ى دمةاالتصاؿ عمى رقـ خدمات المشتركيف الخاص الشركة مزكدة الخ
 .مزكد الخدمة

رشادات حكؿ جػ.  :اثناء التجكاؿ الدكلي قيمة الفاتكرةضبط  نصائح كا 
ببعض اإلرشادات العامة حتى تتمكف مف  عميؾ كمستخدـ االلتزاـيتكجب لذا  ، الثمفباىظة خدمة التجكاؿ الدكلي تعتبر 

 :اإلجراءات التالية يمكنؾ إتباع حيث ،تؾتخفيض قيمة فاتكر 
  احتياجاتؾاألنسب مف حيث السعر كالجكدة كبما يتكافؽ مع  شبكة المشغؿاختيار الشبكة يدكيان ليتسنى لؾ اختيار ،

 .تكمفة أعمى لممكالمة ؾمما قد يترتب عمي الشبكة األقكل كبشكؿ تمقائي سيقـك جيازؾ الخمكم باختياركبخبلؼ ذلؾ 
 اتصػػالؾ زمبلئػؾ فػػي العمػػؿ كأصػدقائؾ كعائمتػػؾ عمػى التكمفػػة التػػي سػتتحمميا عنػػد إطبلع مػف االفضػػؿ لػؾ أف تقػػـك بػػ

 .أثناء تكاجدؾ بالخارجؾ بيـ أك اتصاليـ ب
  المكالمات الياتفية لمتكاصؿ مع األىؿ كاألصدقاء  مفحاكؿ استخداـ الرسائؿ النصية بدالن. 
 تجنب تحكيؿ تمؾ المكالمات كالرسائؿ لياتفؾ حتى ت الصكتي عمى الجياز كغيرىا مف الخدمات المماثمة البريد أغمؽ

 .أثناء تكاجدؾ بالخارج
 جدا كقد تكمفؾ مبالغ طائمة.باىظة ككنيا " "التكاجد الدائـ عمى اإلنترنت أغمؽ خدمة 
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  :(ةالخمويالمتنقمة ) االتصاالت التي تتيحها الشركات مزودة الخدمة عند االشتراك بخدمةالخدمات  .7
 :(SMS)صيرة الرسائؿ النصية القخدمة  .أ 

  استقباؿ الرسائؿ القصيرة مباشرة عمى ىكاتفيـ الخمكية.ك إرساؿ مف خدمة المشتركيف كتمكف ىذه ال
 : (MMS) رسائؿ الكسائط المتعددةخدمة  .ب 

كالتي مف خبلليا يمكنؾ إرساؿ كاستقباؿ رسائؿ خمكية كالرسائؿ النصية الطكيمة كىي خدمة رسائؿ الصكت كالصكرة 
رساليا إلى أم كالنصكص  يةصكتالرسائؿ الفيديك، رسـك متحركة، باإلضافة إلى  تحتكم عمى صكر، في رسالة كاحدة كا 

 .تريد أك إلى عنكاف بريد إلكتركني خمكمرقـ 
 أعمى مف تعرفة الرسائؿ النصية القصيرة. (MMSرسائؿ الكسائط المتعددة )كعادة ما تككف تعرفة خدمة 

 :  (Internet)النترنتاخدمة  .ج 
ؾ بإحدل حـز اشتر االب كذلؾ بحرية كسيكلة اإلنترنت تصفحفإنو يمكنؾ المتنقمة شتراؾ بخدمة االتصاالت عند اال
ف كغيره م ترأك الكمبيك  كالتي ستمكنؾ مف تصفح اإلنترنت عمى جيازؾ الخمكم.كالبلحؽ المسبؽدفع نت لخطكط الاإلنتر 

 التقنيات التالية:عبر احدل  الخيارات
 2لبلتصاالت المتنقمة  نيؽ تقنية الجيؿ الثانترنت عف طريخدمة االG).) 
  خدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ الثالث لبلتصاالت المتنقمة(3G).  
 تخدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ الرابع لبلتصاال ( 4المتنقمةG.) 

 :) Voice mail) البريد الصكتي .د 
ميف بؾ، فيي تمكف المتصميف بؾ مف ترؾ رسالة لؾ في ىي خدمة بسيطة كسيمة االستعماؿ، سكاء لؾ أك لممتصك  -

 صندكؽ البريد الخاص بؾ في الحاالت التالية:
 أك خارج نطاؽ الخدمة. ان لخمكم مغمقعندما يككف ىاتفؾ ا 
  عمى المكالمة تؾعدـ إجابفي حاؿ. 
 بمكالمة أخرل ؾفي حاؿ انشغاؿ خط.  

مسبؽ حتى تتمكف مف استخدامو عمى الفكر كالكصكؿ إلى الرسائؿ بشكؿ بياتفؾ  يتـ تفعيؿ صندكؽ البريد الصكتي الخاصك 
 .االخاصة بؾ مباشرة كاالستماع لي

  بؽ كالبلحؽ.االسدفع خطكط المف خبلؿ  ف بالخدمةمشتركيالمتاحة لجميع ك خدمة البريد الصكتي خدمة مجانية إف 
 

 (:Video Callالمرئي ) خدمة االتصاؿ .ق 
إحدل الخدمات األساسية  كتعتبر ،بشكؿ مباشر صكرةالبالصكت ك  كالماتمالكاستقباؿ  رساؿإة ملؾ ىذه الخدتتيح ك 

 .مزكد الخدمة مف الشركة  يامب تفعيمالحصكؿ عمييا مف خبلؿ طمكنؾ ي حيث كالرابع الجيؿ الثالث تقنيةالمقدمة عبر 
لمة مرئية أك مكاالاالختيار بيف استقباؿ  كلدل استقبالؾ لممكالمات عبر خدمة االتصاؿ المرئي فإنو بإمكانؾ

 .تحكيميا إلى مكالمة صكتية فقط
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 خدمة دليؿ الياتؼ: . ك
معرفة رقـ الياتؼ الخمكم أك الثابت الخاص بأحد مشتركي االتصاالت الخمكية تتيح لؾ الشركة مزكدة الخدمة امكانية 

باسـ  لخدمة لؾفي الشركة مزكدة ا خدمة الدليؿ كظؼتزكيد م كذلؾ مف خبلؿ كالثابتو لمشركات العاممة بالمممكة،
 لتقـك الشركة بتزكيدؾ برقـ الياتؼ المطمكب. المشترؾ األكؿ كاسـ عائمتو،

حد مشتركي شركات االتصاالت ضمف القائمة التي تطمب مف الشركات ألأما إف كاف رقـ الياتؼ الخمكم المطمكب  
 فمف تتمكف مف الحصكؿ عميو أك معرفتو. ، عدـ إدراج معمكماتيا في الدليؿ

 :الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقمة )زين( ي مشتركل -
 .1222عمى الرقـ زيف لشركة  تابعبإمكانؾ االتصاؿ مف خطؾ ال

 

 (:موبايل األردنية لالتصاالت المتنقمة )أورانجالبتراء شركة  مشتركيل -
 ػ بإمكانؾ االتصاؿ مف خطؾ التابع لشركةOrange 1777 عمى الرقـ 
  0777700171 عمى الرقـدف اتصؿ أخرل في األر ام خطكط مف ك 
 962777700171 بإمكانؾ االتصاؿ عمى الرقـ المممكة مف خارج+ 

 

 :(اورانج الخط الثابتاالتصاالت األردنية )لمشتركي شركة  -
 أك زيارة "دليؿ اليكاتؼ السكني" المكجكد عمى مكقع  1212ؿ عمى الرقـ اتصالبإمكانؾ مف أم ىاتؼ أرضي ا

 الشركة االلكتركني.
  راء دليؿ الياتؼ الكرقي مف أم مركز مف مراكز أكرانجش. 

 

  :لمهواتف المتنقمةأمنية شركة  مشتركيل -
  1345الرقـ عمى أمنية لشركة التابع بإمكانؾ االتصاؿ مف خطؾ 
 0788001345عمى الرقـ اتصؿ  كمف ام خطكط أخرل في األردف  
  00962788001345الرقـ  بإمكانؾ االتصاؿ عمىالمممكة مف خارج. 

 

  مشتركي شركة الربط العربي لالتصاالت )فريندي(:ل -
  1225التابع لفرندم عمى الرقـ بإمكانؾ االتصاؿ مف خطؾ 
  0755551225 الرقـأخرل اتصؿ عمى كمف ام خطكط أخرل في األردف. 
   00962755551225الرقـ  بإمكانؾ االتصاؿ عمىمف خارج المممكة 
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  :ةاالتصاالت الثابت اتخدمثانيًا: 
 :االشتراك بالخدمة .0

كيمكف لممستفيد االشتراؾ بالخدمة مف  (مف خبلؿ شركة االتصاالت األردنية )أكرانج ثابت االتصاالت الثابتةيتـ تقديـ خدمة 
 06/ 4608888عمى الرقـ خط ثابت أك أم مف  1214 الرقـ  عمىاك االتصاؿ التابعة لمشركة ع مراكز البي زيارةخبلؿ 
 .خمكمام خط مف 

 :يضالتفو  .7
لمتابعػة عمميػة االشػتراؾ كذلػؾ عػف طريػؽ  ؾ تفػكيض أحػد أقاربػؾيمكنػفي حػاؿ رغبتػؾ باالشػتراؾ بخدمػة االتصػاالت الثابتػة ف

أك التفػػكيض لمقيػػاـ بأيػػة  ؾصػػكرة عػػف ىكيتػػك   مصػػادؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ البنػػؾ الػػذم تتعامػػؿ معػػو ؾإحضػػار كرقػػة مكافقػػة منػػ
 إضافات أك إلغاء أك نقؿ االشتراؾ.

 :االشتراك ة أو إنهاء عقدفصل الخدم .3
طمب الشيرا ( في حاؿ رغب بذلؾ شريطة التقدـ ب 12)لبلشتراؾ خبلؿ فترة الحد األدنى االشتراؾ إنياء عقد  لممشترؾيحؽ 

دفع كافة المبالغ المستحقة عميو المشترؾ كفي تمؾ الحالة عمى  شير مف تاريخ انتياء مدة االشتراؾ،ئلنياء قبؿ الخطي ل
 كبخبلؼ ذلؾ يتـ تجديد العقد تمقائيان لمدة مماثمة. شيرا (، 12الشيرية حتى نياية فترة الحد األدنى لمعقد )كاالشتراكات 
 المبالغكافة  يااقتطاععد بك شركة االتصاالت األردنية رد التأمينات لممشترؾ بعد شير مف تاريخ إنياء العقد كيترتب عمى 

 .مف المشترؾ كاألجكر المستحقة ليا
لمخدمة  التأسيس أجكرأف يتحمؿ دفع  و لو دكفإلغاء طمب إنياء عقد الخدمة خبلؿ شير مف تاريخ تقديم ممشترؾلكما يحؽ 
 .مرة أخرل

 :الشكاوىاألعطال و  .4
  1214الرقـ   عمىالتي تقدميا في حاؿ كجكد ام عطؿ فني أك شككل تتيح الشركة مقدمة خدمة االتصاالت الثابتة 

 لمشركة .نمكذج الشكاكل المكجكد في مراكز البيع تعبئة أك مف خبلؿ كاه لتقديـ شك، 8460888أك الرقـ 
 

  االنترنت اتخدمثالثا: 
 :د االشتراكعق .0

  تحكـ  كالتي كالمكافؽ عمييا مف قبؿ الييئة الشركط كاألحكاـ كنمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة كأية مبلحؽ اخرل ككى
 كيشتمؿ العقد عمى ما يمي: .بالخدمة المشترؾي يتـ بمكجبيا تزكيد كالتالمشترؾ كالشركة مزكدة الخدمة العبلقة بيف 

كىك النمكذج الممحؽ بالعقد كالمبيف فيو بيانات طالب الخدمة ككصؼ الخدمة المراد  :نمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة -
 االشتراؾ بيا. المطمكبالحصكؿ عمييا كالذم يقـك المشترؾ بالتكقيع عميو لمحصكؿ عمى الخدمة 

  .مطبكعة خمؼ نمكذج طمب االشتراؾ بالخدمة كتككفالتي تحكـ العبلقة بيف الشركة كالمشترؾ ك  :كط كاألحكاـالشر  -
عند االشتراك بخدمة االنترنت ال بد ان يقوم المشترك باالطالع عمى العقد وكافة الوثائق المرفقة به جيدًا قبل التوقيع 

 عمى حقوق الطرفين.   عميه حفاظأ
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 نترنت المقدمة:أنواع خدمات اال  .7
  لبلتصاالت الفضائية(االنترنت مف خبلؿ المحطة الطرفية((Very Small Aperture Terminal – VSAT. 
 االنترنت عبر األقمار الصناعية. 
 االنترنت فائؽ السرعة مف خبلؿ الخط الرقمي البلمتماثؿ. 
 قمي البلمتماثؿ االنترنت فائؽ السرعة مف خبلؿ الخط الر / االنترنت السمكي عريض النطاؽ(Asymmetric Digital 

Subscriber Line – ADSL).  
 االنترنت عبر شبكة األلياؼ الضكئية . 
  العريضةحـز بالاالنترنت مف خبلؿ النفاذ البلسمكي الثابت.  
  االنترنت عبر الدارات المؤجرة(Leased Lines).  
  الخدمة البلسمكية العامة لمجمكعة البيانات(General Packet Radio Services – GPRS)  خدمة اتصاؿ(

 .(GSM –السمكي مبني عمى تقنية الياتؼ الجكاؿ 
  خدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ الثالث لبلتصاالت المتنقمة(3G).  
  لبلتصاالت المتنقمة خدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ الرابع(4G.) 

 
 :الخدمة مزودو .3

 العريضة( ػ:حـز بالفاذ البلسمكي الثابت خدمة االنترنت البلسمكية )الن .أ 
 لميكاتؼ المتنقمة شركة أمنية 
 .)شركة المؤاخاة لمخدمات المكجستية كاالتصاالت )مدل  
 .)الشركة األردنية لخدمات تراسؿ المعطيات )زيف انترنت 
  األردف. -شركة ذم بمك زكف 
 .شركة الحزمة العريضة لبلتصاالت 

 
 :ADSLف خبلؿ الخط الرقمي البلمتماثؿ أؿخدمة االنترنت فائؽ السرعة م  .ب 

 .االتصاالت األردنية  
 اكرانج انترنت(الشركة االردنية لخدمات نقؿ البيانات(. 
 ( بتمكك األردفالشركة البحرينية االردنية لمتقنية كاالتصاالت). 
  .المصرية األردنية لنقؿ البيانات 
 .شركة تراسؿ لبلتصاالت  
 .شركة الحداثة لبلتصاالت  
 زيف داتا(ركة األردنية لخدمات تراسؿ المعطياتالش(.  
 .)شركة الحـز العريضة )التجمع القانكني  
 مدل( شركة المؤاخاة لمخدمات المكجستية كاالتصاالت(.  
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 .شركة فياكبلكد األردف 
 

 :(VSAT) لبلتصاالت الفضائيةاالنترنت مف خبلؿ المحطة الطرفية خدمة  .ج 
 .شركة االتصاالت األردنية  
 قنية تبادؿ الشبكات.شركة ت  
 بتمكك االردف(. الشركة البحرينية االردنية لمتقنية كاالتصاالت( 
 .شركة الركابط الذكية لخدمات االتصاالت  

 
 االنترنت عبر شبكة األلياؼ الضكئية:خدمة  .د 

 منظكمة اؿ( الشركة األردنية لخدمات الكيبؿ التمفزيكني كاالنترنتJCS.)  
 تكنكلكجيا.شركة الحداثة لبلتصاالت كال 
 .شركة الحزمة العريضة لبلتصاالت 
 .شركة فيتؿ ىكلدينغز المحدكدة 

 
 : (Leased Lines)االنترنت عبر الدارات المؤجرة خدمة  .ق 

 .شركة االتصاالت االردنية  
 .الشركة األردنية لخدمات نقؿ البيانات 
 .)الشركة البحرينية االردنية لمتقنية كاالتصاالت)بتمكك االردف 
 ردنية لخدمات تراسؿ المعطيات.الشركة األ  
 .شركة الحـز العريضة 
 .شركة الحداثة لبلتصاالت كالتكنكلكجيا 
 مدل( شركة المؤاخاة لمخدمات المكجيستية كاالتصاالت(. 
 .الشركة المصرية األردنية لنقؿ البيانات 
  األردف. –شركة ذم بمك زكف 

 
)خدمة اتصاؿ  GPRS) –cket Radio Services (General Paالخدمة البلسمكية العامة لمجمكعة البيانات  .ك 

 (:GSM –السمكي مبني عمى تقنية الياتؼ الجكاؿ 
 )الشركة األردنية لخدمات اليكاتؼ المتنقمة) زيف 
  المتنقمة )أكرانج مكبايؿ(. لبلتصاالتشركة البتراء األردنية  
 .شركة أمنية لميكاتؼ المتنقمة  
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 :(3G)ثالث لبلتصاالت المتنقمة خدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ ال .ز 
 .)شركة البتراء األردنية لبلتصاالت المتنقمة )أكرانج مكبايؿ  
 .)الشركة األردنية لخدمات اليكاتؼ المتنقمة )زيف  
 .شركة أمنيو لميكاتؼ المتنقمة 

 
 :)G)4لبلتصاالت المتنقمة  الرابعخدمة االنترنت عف طريؽ تقنية الجيؿ  .ح 

 بلتصاالت المتنقمة )أكرانج مكبايؿ(.شركة البتراء األردنية ل  
  .)الشركة األردنية لخدمات اليكاتؼ المتنقمة )زيف 

 
 جودة الخدمة: .4

  الفعمية التي تكفرىا الشركة السرعة  مفبرامؾ لعقد االشتراؾ بالخدمة التاكد إيؾ كقبؿ عملضماف جكدة خدمة االنترنت
 تمـ بيا:أنكاع السرعات التي يجب أف  كتاليان ، ضمنيافي المنطقة التي ترغب باستخداـ الخدمة 

في اإلعبلنات كالعركض  عنيا كىي سرعة تنزيؿ البيانات المعمف :(Headline speedالسرعة المعمنة ) .1
 ،الخدمة كالتي تعكس ما يمكف الكصكؿ إليو في ظركؼ مثالية مزكدةالشركات  المطركحة مف قبؿالتسكيقية 
 الحصكؿ عمييا في الكاقع عند االشتراؾ في الخدمة. تختمؼ عف السرعة التي يتـ كغالبان ما

(: كىي سرعة تنزيؿ البيانات الفعمية التي يحصؿ عمييا المستخدـ عمى Achieved speedالسرعة المحققة ) .2
كالتي  المطركحة مف قبؿ الشركاتعبلنات اإلفي  عنيا أقؿ مف السرعة المعمف ان ما تككفغالبك أرض الكاقع 
، كُبعد المستفيد عف المقسـ، نفس الكقتعدد المستخدميف لبلنترنت في مؿ منيا عدة عكاتتحكـ فييا 

الظركؼ الراديكية  المستفيد، باالضافة الى ت كجياز الحاسكب المستخدـ مف قبؿكالتكصيبلت الداخمية لبلنترن
ت االتصاؿ جالبلتصاؿ بما في ذلؾ العكامؿ الجكية كاالكتظاظ العمراني كغيرىا مف العكامؿ المؤثرة عمى مك 

 المستخدـالتي يمكف أف تحكؿ دكف كصكؿ االشارة إلى منطقة سكف  عكامؿ شبكة االنترنت العالمية، ك البلسمكية
 .تخدميف لمشبكة بنفس الكقتسأك ضعؼ االشارة نتيجة لبلكتظاظ عمى الشبكة بسبب عدد الم

 .في منطقة معينة (: كىك متكسط السرعة التي تكفرىا الشبكةAverage speedمتكسط السرعة ) .3
وفي الغالب فإن  ي السرعة القصوىه ونمفت انتباهك الى ان السرعة التي يتضمنها العقد المبرم من قبمك مع الشركة

 .عمى الخدمةوفقًا لمعوامل المؤثرة  اقل منهاسرعة يتم الحصول عمى ال يحصل عمى السرعة الكاممة بل  المستفيد
 
 لقيػػاس سػػرعة االنترنػػت لػػدل فػػي المنػػاطؽ المختمفػػة قامػػت الييئػػة باتاحػػة خدمػػة  كلضػػماف سػػيكلة معرفػػة سػػرعة االنترنػػت

( باإلضافة إلػى مجمكعػة مػف مؤشػرات الجػكدة عمػى المسػتكل المحمػي )داخػؿ ADSLمشتركي خطكط االنترنت السمكي )
 كىػػػػػػػػػكتػػػػػػػػػابع لمييئػػػػػػػػػة مخػػػػػػػػػتص بقيػػػػػػػػػاس سػػػػػػػػػرعة االنترنػػػػػػػػػت الكتركنػػػػػػػػػي األردف( كدكليػػػػػػػػػان، كذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ مكقػػػػػػػػػع 

www.trcspeedtest.gov.jo 
سرعة التحميؿ كالتنزيؿ كمقدار التأخر في كمصطمحات كال كالتعريفاتالعديد مف المعمكمات المفيدة  يتيح ىذا المكقع ايضان ك  كما

 نقؿ البيانات كغيرىا مف المعمكمات ذات العبلقة

http://www.trcspeedtest.gov.jo/
http://www.trcspeedtest.gov.jo/
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 :الل البطاقات المدفوعة مسبقاً االتصاالت من خخدمة رابعًا: 
لحصكؿ عمى خدمة االتصاالت الخمكبة يا االتي تكفرىا الشركات مزكدة خدمات االتصاالت كيمكف مف خبللبطاقات الكىي 

بتتبع اآللية التي يتـ عرضيا مف قبؿ خدمات المستفيديف عند كذلؾ بإعادة شحف الرصيد المدفكع مسبقان  كالثابتة كاالنترنت
كتتيح الشركات لممستفيد امكانية الحصكؿ   ،عمى الرقـ المجاني المطبكع عمى البطاقة كادخاؿ الرمز السرم ليااالتصاؿ 

عمى ىذه البطاقات مف خبلؿ المحاؿ التجارية في االسكاؽ المحمية كبفئات سعرية مختمفة بحيث يمكف لممستفيد اختيار الفئة 
، كيتكجب عمى الشركة مزكدة الخدمة تكضيح المعمكمات التالية امو لمخدمةناسبة مع امكانياتو المادية كطبيعة استخدتالم

 عمى البطاقات:
 .اسـ الشركة مقدمة الخدمة 
 كالرسـك االضافية.كقيمتيا السعرية بطاقة الفئة المالية لم ،  بما في ذلؾ الرسـك
 لخدمات المستفيديف في الشركة الرقـ المجاني.  
   صحيح.الشكؿ الب اقةبالطاستخداـ  تكضح آليةتعميمات 
 .تاريخ انتياء الصبلحية 

 
 الخدمة التأكد مما يمي: ةمزود الشركة يجب عمى

 ىك  لبلستخداـ ةالمتاح ةالفعميسعة البطاقة  أف تككفك  في كؿ كقت أف البطاقات المدفكعة مسبقا متاحة لممكاطنيف
 ساعة. 24 خبلؿحاؿ حدكثيا  اتكأف يتـ إصبلح األعطاؿ أك االنقطاع عمييا رك مذككال

 طبكعة بشكؿ مك المغة العربية بمذككرة البطاقات المدفكعة مسبقان لبلتصاالت الكاردة عمى معمكمات أف تككف كافة ال
 كاضح كمقركء.

 مف رصيد البطاقةتشير إلى القيمة المتبقية كاضحة معمكمات يجريو المستفيد بداية كؿ اتصاؿ بالشركة في  تكفر ،
 .ده المتبقي قبؿ انفاذه كميان كبما يكفي لتغطية دقيقة اتصاؿ كاحدة عمى االقؿكاعبلمو عف اقتراب نفاذ رصي
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  الخدمات البريديةتنظيم: 
 :ات البريدية في المممكةخدمال مزودوأواًل: 

 :/ شركة البريد االردنيمشغل البريد العام .0
يجدد  أداءبوىجب عقذ  ت البزيذيت الشوىليتكوقذم للخذه ولكتشزكت البزيذ االردني تقذين الخذهبث البزيذيت في الو تتىلى 

لشزوط هذا   الشزكت وسارة االتصبالث وتكنىلىجيب الوعلىهبث وتتىلى الهيئت صالحيت هزاقبت تنفيذك الشركة سنكيا يبـر بيف

 العقذ. 
ف قانكف الخدمات /أ( م3بمكجب المادة ) قامت الكزارة كبالتنسيؽ مع الييئة باصدار تعميمات التعامؿ مع البعائث البريدية

 يةالبريد البعائث كتكزيع كنقؿ جمع بأنيا الشمكلية البريدية الخدمات ىذه التعميمات عرؼتُ حيث  2007لعاـ  34البريدية رقـ 
 كالتعميمات البريد لقطاع العامة اسةيالس كفؽ المستفيديف باحتياجات يفي جكدة معقكلة كبمستكل بأسعار المممكة أنحاء في
 الخصكص. بيذا لكزارةا تصدرىا التي
 البريد كنقؿ كتكزيع بجمع المقدمة مف قبؿ شركة البريد االردني المممكة في الشمكلية البريدية الخدمات نطاؽ ينحصرك 

 :التالية البريدية البعائث مف لكؿ كالمسجؿ العادم
 كيمكغراـ 2 عمى كزنيا يزيد ال التي المعنكنة البريدية البعائث. 
 كالمجبلت. كالجرائد كالنشرات الكتب كتشمؿ كيمكغراـ 20 عمى كزنيا يزيد ال التي ريديةالب كالرـز المطبكعات 
 كبتعرفة  المممكة داخؿ مجاننا الخدمة ىذه تقدـ أف عمى كيمكغراـ، 7 عمى كزنيا يزيد ال التي المكفكفيف مكتكبات 

 .المممكة خارج "بأكلكية البريد"
  :مشغمو البريد الخاص . 2

ميمة إصدار الرخص لمشغمي البريد الخاص بمكجب نظاـ الترخيص الخاص بذلؾ باالضافة الى مراقبة تتكلى الييئة  
 التزاـ المرخصيف بشركط تمؾ الرخص، حيث يتـ منح نكعيف مف الرخص: 

 المرخص لو نقؿ البعائث البريدية الخاصة داخؿ المممكة.  ىذه الرخصة كتخكؿ رخصة فئة محمي: -
 المرخص لو نقؿ البعائث البريدية الخاصة داخؿ المممكة كخارجيا.  ذه الرخصةى كتخكؿ رخصة فئة دولي: -

 :: الشكاوىثانياً 
 الييئة كقد قامت لو المرخص لدل شكاكللاامكانبة تقديـ لشركات المقدمة لمخدمات البريدية لممستفيد مف الخدمات تتيح ا

جراءات معالجة الشكاكل إصدار تعميمات معدلة ب كتـ المتعمقة بالخدمات التي يقدميا مشغؿ البريد الخاص لتعميمات أسس كا 
 .عمى مكقع الييئة اإللكتركني نشرىا

 وتتضمن اجراءات تقديم الشكاوى لدى شركات البريد المرخصة ما يمي: 
 .حكؿ مكضكع الشككل   تكفرىا الكاجب المعمكمات يتضمف الذم الشككل تقديـ نمكذجتعبأة المستفيد ل  -
 مف قبؿ الشركة مقدمة الخدمة البريدية. مشككلل تسميـ بإشعار يالمشتك تزكيديتـ  -
 .كالكقت المتكقع لمرد عمى المشتكي البلزمة لمنظر بالشككلا المدةيتـ تحديد  -

تمت  التي اإلجراءات عف المشتكي رضا عدـ أك المحددة المدة خبلؿ بمعالجة الشككل الشركة قياـ عدـ حاؿكفي 
) شريطة أف ال تككف الشككل منظكرة   المحددة المدة خبلؿ لمرد المشتكي تمقي عدـ حاؿ في أك الشككل، معالجة بخصكص
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 المجانيالرقـ عمى أم ىاتؼ ارضي اك خمكم باالتصاؿ مف كذلؾ  الهيئة إلى اهك شكالتقدـ بأماـ القضاء( فبإمكانو 
 .(117000) المخصص لمشكاكل

 
 :راديويةالالوقاية من التعرض لإلشعاعات معمومات عامة حول 

عمى الصحة كالسبلمة العامة في ظؿ  ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت انو ال يكجد أم آثار صحية سمبية لؤلبراج الخمكية تؤكد
 .الصادرة عف الييئةااللتزاـ بالتعميمات كالمكاصفات 

ذاعي األرضي الصكتي الخمكية كالبث اإل ألؼ محطة كبرج كمكقع لتقديـ خدمات االتصاالت 12.5يكجد في المممكة حكالي 
 .النطاؽ كالتمفزيكني كالخدمات البلسمكية الثابتة عريضة

كالتعميمات الفنية ذات العبلقة  الييئة ىك  التأكد مف التزاـ الشركات بالحصكؿ عمى المكافقات البلزمة كفقان لؤلسس إف دكر
كما تمـز تمؾ  ،قبؿ إنشاء األبراج كبعد إنشائيا باإلشعاعات الراديكية خاصة التعميمات المتعمقة بالصحة كالسبلمة المتعمقة

المحطة أك تمؾ الييئة إلنشاء  بالحصكؿ عمى المكافقات مف الجيات الحككمية األخرل عند منح المكافقة الفنية مف قبؿ الشركات
 البرج.

يـ جميع المكاصفات الفنية عالميان مف أجؿ تقي باستخداـ أحدث األجيزة كالبرامج اليندسية المحكسبة المتخصصة تقـك الييئة
إضافة إلى كضع تعميمات  ،د ترخيص استخداميا داخؿ المممكة مف قبؿ المرخص ليـعن الخاصة باألجيزة كالمحطات الراديكية

أقصى درجات الحماية لمعامة مف  كتشغيؿ المكاقع الراديكية )أبراج االتصاالت الراديكية( التي تيدؼ بمجمميا لتحقيؽ إنشاء
 .الناس

بأف لئلشعاعات التي تصدر عف المحطات الراديكية  تكجد دراسات مثبتة عمميان مف مصادر مكثكؽ بيا تثبت صحة القكؿ ال
 إذ أف المعمكمات التي قد تككف منشكرة عمى ،اإلنساف خاصة التسبب في بعض السرطانات لؤلبراج الخمكية تأثيرا عمى صحة

مكضحا  ،منظمة الصحة العالمية أكيدىا مف جيات دكلية كعممية مكثكقة مثؿشبكة االنترنت مف مصادر غير مكثكقة لـ يتـ ت
تأثير عمى الصحة مف خبلؿ التعرض لؤلمكاج الكيركمغناطيسية في ظؿ  الجيات الدكلية المكثكقة بينت انو ليس ىنالؾ أم أف

 .بلقةحاليا في حاؿ تـ االلتزاـ بالمعايير الفنية كاليندسية ذات الع المعمكمات المتكافرة
الصحية مف اإلشعاعات الكيركمغناطيسية الصادرة عف  إف الدراسات الدكلية التي اختصت بمكضكع التأثيرات أك المخاطر

 بحيث يمكف استخداميا في ،التي تختص بدكرىا بتقديـ جميع خدمات االتصاالت الراديكية مختمؼ أنكاع المحطات الراديكية
 .السبلمة الصحية في ىذا المجاؿإنشاء قكاعد أك معايير ثابتة لتحقيؽ 

 1992اإلشعاع غير المؤيف التي انشئت عاـ  مف أبرز الجيات التي درست ىذا المكضكع ىي المفكضية الدكلية لمكقاية مف
أف تنجـ عند تعرض األشخاص لئلشعاع الكيركمغناطيسي بيدؼ تطكير  بيدؼ تقصي الحقائؽ كالمخاطر التي مف الممكف

اآلف كضع  حيث تـ حتى ،المية لمتقيد بيا عند تشغيؿ مختمؼ أنكاع محطات االتصاالت الراديكيةع إرشادات كمكاصفات
كاألبحاث العالمية المنشكرة رسميا بيذا  إرشادات كتعميمات مستخمصة مف إجراء دراسات شاممة ككافية لجميع الدراسات

سمبية عمى صحة  تكفؿ عدـ حدكث أم تأثيرات لمحقكؿ الكيركمغناطيسية الخصكص كتـ كضع قكاعد كتحديد مستكيات تعرض
أكثر مف  لئلشعاعات الكيركمغناطيسية عمى المدل الزمني القريب كقد اعتمدت ىذه المعايير مف األشخاص عند التعرض

 .أربعيف دكلة في العالـ منيا األردف ممثمة بالييئة
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المفكضية الدكلية لمكقاية مف اإلشعاع غير  يد فقد بينتاما بالنسبة لآلثار التي قد تنتج عمى الصحة عمى المدل الزمني البع
 حتى اآلف لتقييميا أك تحديدىا كخاصة بالنسبة لمخدمات التي تعتبر حديثة مقارنة المؤيف إلى انو ال تكجد أية معمكمات كافية

ذاعي كالتمفزيكني األقدـ البث اإل بخدمات مستخدمة منذ فترات أقدـ مثؿ خدمات االتصاالت الخمكية الحديثة مقارنة بخدمات
منخفضة كبقدرات بث عالية جدان مقارنة بالخدمات الخمكية ذات الترددات األعمى  كالمكجكدة منذ أكثر مف قرف كتستخدـ ترددات

اإلذاعي كالتمفزيكني( أنيا  قدرات بث منخفضة جدان عف تمؾ في البث اإلذاعي كالتمفزيكني التي تبيف )أم خدمات البث كتستخدـ
التزاميا بالمعايير المعتمدة دكليان بيذا الخصكص, كرغـ ذلؾ ما تزاؿ  تتسبب بتأثيرات سمبية عمى الصحة كالسبلمة دكليان عندلـ 

 .في ىذا السياؽ األبحاث جارية
 

 :الصحة والسالمة
لييئة القياـ بإعداد كالتي أشارت إلى أنو يتكجب عمى ا 1995لسنة  13رقـ /أ( مف قانكف االتصاالت 48استنادان إلى المادة )

قكاعد فنية كمكاصفات قياسية ألجيزة االتصاالت لضماف عدـ إضرارىا بشبكات أك خدمات االتصاالت كالصحة العامة كالبيئة، 
  تحديد آثار التعرض لمحقكؿ الكيركمغناطيسية عمى الصحة كالسبلمة العامة.قد قامت الييئة بإعداد تعميمات 

 
 : عمى كافة الجيات التي تنشئ محطات راديكية في المممكة االلتزاـ بما يميف كتشير ىذه التعميمات الى ا

 الييئة.معتمدة، كتقديـ ما يثبت ذلؾ إلى المعنييف في المعادلة مضماف تكفر المسافات اآلمنة المحسكبة كفقان ل -
 .ي يتكاجد فييا ىكائيات متعددةأخذ األثر التراكمي لكثافة القدرة باالعتبار عند احتساب المسافات اآلمنة لممكاقع الت -
 .الييئة لتمكينيـ مف التحقؽ ميدانيان مف صحة المعمكمات المقدمة لممعنييف فيتقديـ كآفة التسييبلت  -
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 نصائح عامة لممستفيدين:
عنية، باإلضافة إلى مإقرأ كافة تفاصيؿ كشركط عقكد اإلشتراؾ الخاصة بالخدمات المقدمة مف قبؿ الشركات ال  .1

تفاصيؿ الكاردة في العركض التجارية، بما يضمف لؾ اتخاذ القرار الصائب بما يتعمؽ بالخدمة المطمكبة، كبما ال
مكانياتؾ.  يتماشى مع متطمباتؾ كا 

تكضيحان أكبر ضمف عقكد  نكد غير الكاضحة أك تمؾ التي تمـزاستفسر مف الشركة مقدمة الخدمة عف جميع الب .2
 يدان جد ان أم تعديؿ تقـك بو عمى الخدمة المتعاقد عمييا خبلؿ مدة سرياف العقد يعتبر عقد إفءتيا بتمعف.ااالشتراؾ بعد قر 

 يترتب عميو مدة سرياف كالتزاـ جديدة. 
استفسر عف أسعار الخدمات المقدمة مف قبؿ الشركات قبؿ االشتراؾ بالخدمة، كمثاؿ ذلؾ، سعر الدقيقة لممكالمات،  .3

 التجكاؿ الدكلي.سعر حـز االنترنت، أسعار مكالمات 
 قارف نكعية كأسعار الخدمات المقدمة مف قبؿ الشركات قبؿ االشتراؾ بالخدمة لمتأكد مف إيفائيا لمتطمباتؾ.  .4
 .الخاص بالخدمة المتعاقد عمييا عمى نسخة مف عقد االشتراؾ احصؿ .5
ستمرار بالخدمة فعميؾ حاؿ عدـ رغبتؾ باالفي يتـ تجديد عقد اشتراؾ خدمات االتصاالت كاالنترنت بشكؿ تمقائي ك  .6

 إعبلـ الشركة خطيان قبؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ انتياء مدة العقد.
ما لـ يتضمف العرض  (راكتر)أك  (مكدـ) ، يرجى إعادة األجيزة المتعمقة بالخدمة سكاءن في حاؿ فسخ /انتياء العقد .7

 أك أية أجيزة أخرل. (الراكتر)أك  (ممكدـل) ؾمميتس عندخبلؼ ذلؾ كضركرة أخذ براءة ذمة مف الشركة المزكدة لمخدمة 
سكاء كاف مف  كتكثيقيا اصكليان يرجى مراعاة ضركرة التكقيع عمى عقد اشتراؾ الخدمة  خطكط جديدةب االشتراؾعند  .8

 معارض الشركات أك نقاط البيع.
ؤكلية تجاه ىذه و يترتب عميؾ مسيرجى العمـ بأن ،يتـ استخداميا مف قبؿ اآلخريفلباسمؾ خطكط ب االشتراؾعند  .9

مراجعة الشركات بيف لذا فمف االفضؿ  ،فإف ذلؾ قد يعرضؾ لممساءلة القانكنية كفي حاؿ اساءة استخداميا الخطكط
 ي قد تعرضؾ لقضايا اجتماعية كغيرىا. تال تعرفيا كال ؾعدـ كجكد خطكط مسجمة باسم لمتأكد مففترة كأخرل 

 .ؿ المتعمقة بياقبؿ معرفة كافة التفاصيال تشترؾ في أم خدمة  .10
 قـ بتسديد فكاتيرؾ أكالن بأكؿ تجنبان النقطاع الخدمة المشترؾ بيا.  .11
لتحكؿ إلى شبكات اتصاؿ دكلية كباألخص عمى يجنبؾ اشبكة االتصاؿ الخمكم يدكيان عكضان عف آليان ل ؾاختيار  .12

اختيار الشبكة األنسب مف  مف تمكنؾأثناء التجكاؿ الدكلي بحيث تفيدؾ ىذه الخاصية  افالمناطؽ الحدكدية، كما 
 حيث السعر كالخدمة.

عنػػد االشػػتراؾ بخػػدمات االنترنػػت يتكجػػب التأكػػد مػػف مػػدل تػػكفر التغطيػػة الجيػػدة لمػػزكد الخدمػػة كقبػػؿ التكقيػػع عمػػى عقػػد  .31
االشػػتراؾ بالخدمػػة، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ خػػرائط التغطيػػة المتػػكفرة لػػدل معػػارض الشػػركة مػػزكدة الخدمػػة ك/أك المنشػػكرة عمػػى 

 مكظفي خدمات المشتركيف. معاإللكتركنية لمشركات أك مف خبلؿ االتصاؿ  المكاقع

 Giga byteراجعة مزكد الخدمة ككف أف سعر اؿإلغاء خدمة االنترنت أثناء التجكاؿ الدكلي عف طريؽ م مف االفضؿ .14
تجنبان لترتب  في الحصكؿ عمى خدمة االنترنت( Wi-Fi)تقنية كاالنتباه كالتركيز عمى استخداـ  ،يصؿ األلؼ دينار

 مبالغ طائمة عمى المشتركيف جراء استخداـ االنترنت مف خبلؿ الشبكة المختارة أثناء التجكاؿ.
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داخؿ حـز االنترنت المشتراه عمى ىاتفؾ الخمكم ىي أقؿ تكمفة مف تمؾ خارج الحزمة، لذا  Giga Byteإف سعر اؿ  .15
 ار.يرجى عزيزم المستفيد تفقد رصيد حزمؾ عمى المكبايؿ باستمر 

في حاؿ رغبتؾ في حماية أطفالؾ مف المكاقع المسيئة عمى االنترنت، بإمكانؾ االستفسار مف الشركة المقدمة لخدمة  .16
 ث تكفر معظـ الشركات في األردف ىذه الخدمة.ياالنترنت عف خدمة األماف أك حماية األسرة، ح

 رنت.مراقبة األطفاؿ كتقديـ النصيحو ليـ أثناء استخداـ االنتكاظب عمى   .17
 عدـ نشر الصكر الشخصية عمى االنترنت حتى ال يتـ استغبلليا مف قبؿ المجرميف.احرص عمى   .18
 عدـ قبكؿ دعكات التكاصؿ مف الغرباء عمى االنترنت.احرص عمى  .19
 االطبلع عمى شركط تنزيؿ تطبيقات التكاصؿ االجتماعي.تأكد مف   .20
 عمميات االختراؽ لممحادثات الصكتية كالمرئية.قد يتـ انتياؾ الحريات الشخصية عبر االنترنت مف خبلؿ   .21
لعمميات النصب   منو لتجنب التعرضاآلعدـ مشاركة ام معمكمات بنكيو اك شخصية عمى المكاقع االلكتركنية غير   .22

 اإللكتركني.
 ال تتجاكب مع الرسائؿ النصية القصيرة أك رسائؿ البريد االلكتركني المرسمة مف جيات مجيكلة المصدر، كالتي .23

 .تتضمف كعكدا بالربح أك طمب المساعدة اإلنسانية؛ حيث تككف في أغمبيا كسائؿ احتيالية
فكز بجكائز الال تتجاكب مع المكالمات الدكلية مجيكلة المصدر، أك إعادة االتصاؿ بيا، كالتي تتضمف غالبا إعبلمؾ ب .24

 أك مكافآت مالية كىمية
ة مقدمة الخدمة لئلببلغ عف فقداف أك سرقة ىاتفؾ الخمكم إليقاؼ لدل فقداف أك ضياع الياتؼ المتنقؿ؛ اتصؿ بالشرك .25

 .استخدامو مف قبؿ أشخاص مجيكليف، كقـ بإببلغ الجيات األمنية بذلؾ
احتفظ بالرقـ المتسمسؿ الخاص بياتفؾ الخمكم كالمكجكد عادة عمى عمبة الياتؼ الخمكم أك تحت بطارية الشحف داخؿ  .26

، كما يمكنؾ في حاؿ سرقتو اك فقدانو مكقع الياتؼ مف قبؿ الجيات األمنية المختصةالياتؼ؛ حيث إنو يفيد في تعقب 
 .يظير عمى الشاشةس# *( كثـ ضغط كبسة االتصاؿ كعندىا  0 6الحصكؿ عميو بالضغط عمى الرمكز )# 

 


