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المقدمة

توضيح ألبرز خدمات االتصاالت والخدمات البريدية المقدمة للمستفيدين في المملكة ،كما يستعرض
يشتمل هذا الدليل على
ٍ

السبل المتبعه في مجال حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات ،مع تبيان الحقوق الخاصة بالمستفيدين والواجبات المترتبة

عليهم ،باإلضافة إلى بيان كيفية التعامل مع الشركات المقدمة للخدمات في حال إخاللها بحقوق المستفيدين المذكورة في هذا

الدليل.

نشأة الهيئة

أُنشأت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته ،كمؤسسة حكومية مستقلة معنية
بتنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية

ووفقا لقانون االتصاالت ،تقع على الهيئة مسؤولية تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة الخدمات المقدمة من

قبل المزودين في المملكة  ،كما تتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة كافة مقدمي الخدمات البريدية ومدى

التزامهم ببنود قانون الخدمات البريدية رقم ( )24لسنة  2007وتنفيذهم ألحكامه.

وتستند الهيئة في عملها الى السياسة العامة للحكومة والمقررة لضمان تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات

البريدية للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة ،وبما يحقق األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

أبرز مهام الهيئة التي تهم المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد:

إن من أبرز المهام التي تتوالها الهيئة هي حماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
والبريد ،باإلضافة الى ترخيص خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

❖ حماية مصالح المستفيدين

استنادا إلى أحكام المادة  /6د من قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته ،تتولى الهيئة مهمة "حماية مصالح

المستفيدين ومراقبة األشخاص والجهات المرخص لها وذلك للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات
ال مقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط".

وفي هذا السياق ،فان الهيئة تدعو المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد االهتمام واالنتباه الى ما

يلي:

3

أوال :التأكد من دقة الفواتير الصادرة عن الشركة المزودة للخدمة:
يتوجب عليك وفور استالمك للفاتورة ،قراءتها بشكل جيد والتأكد من المعلومات المدرجة فيها وتدقيقها من حيث (العنوان،
رقم الهاتف ،قيمة االستهالك ،أوقات المكالمات) ،إذ يحق للمستفيد طلب فاتورة تفصيلية من الشركة إن لم تكن فاتورته

كذلك ،علماً بأن الخطوط المدفوعة مسبقاً ال يصدر عنها فواتير تفصيلية.

وفي حال التأكد من وجود خطأ في الفاتورة ،يحق لك اللجوء فو اًر إلى مزود الخدمة وتسجيل شكوى بهذا الخصوص علماً بأن

المدة الزمنية المتاحة لالعتراض خالل  30يوم من تاريخ إصدار الفاتورة وهي فترة االعتراض التي تم الموافقة عليها في عقود

االشتراك.
ثانياً :إجراءات حل النزاع مع الشركة المزودة للخدمة /تلقي الشكاوى:
 في حال وجود أي شكوى لديك تتعلق بالخدمات المقدمة لك ،فيحق لك تسجيلها لدى الشركة مزودة الخدمة والحصول علىرقم الشكوى ،على أن تقوم بتحديد الشكوى بشكل واضح.

 إذا لم يقم مزود الخدمة بحل مضمون الشكوى خالل المدة الزمنية المتفق عليها معك ،أو إذا لم تقتنع بالحل أو بالرد المقدممن الشركة مزودة الخدمة ،فبإمكانك اللجوء إلى الهيئة وتسجيل شكوى بهذا الخصوص لدى قسم شؤون المستفيدين من

خالل الطرق التالية:

 -االتصال من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى.)117000( :

 عبر الرابط التالي المخصص لتقديم الشكاوى http://complaints.trc.gov.jo/TRCForm فاكس الهيئة رقم 06/5690830 البريد االلكتروني الخاص بتلقي الشكاوىComplaints&Enquiries@trc.gov.jo : عبر صفحات التواصل االجتماعي الرسمية الخاصة بالهيئة مثل الفيسبوك وتويتر.يتم تسجيل الشكوى ومتابعتها من قبل المعنيين في قسم شؤون المستفيدين مع الشركة مزودة الخدمة عبر النظام المؤتمت المعتمد
لديها لهذه الغاية.

توضيح :ال تمتلك الهيئة صالحية النظر أو الفصل في النزاعات أو الخالفات الحقوقية أو المالية والحكم بالتعويض

لمستحقيها.
ثالثاً :خصوصية معلومات المستفيد وسريتها:

يتوجب على جميع الجهات المزودة لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحفاظ على سرية معلومات المشتركين

بناء على طلب خطي من المستفيد أو الجهات
واالمتناع عن استخدام هذه المعلومات أو اإلفصاح عنها ألية جهة أخرى ،إال ً
الجهات القضائية  ،ويندرج تحت هذه المعلومات:
• أية معلومات سرية أو شخصية أو ما ُيعد ملكية خاصة تحصل عليها الشركة مزودة الخدمة من المشترك خالل
حصوله على الخدمة .
• أية معلومات تتعلق باستخدام المشترك لشبكة أو خدمة اتصاالت.
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رابعاً :المساءلة القانونية:

إن استخدام رقم هاتف مسجل باسم المشترك من قبل شخص آخر يعرض المشترك للمساءلة القانونية في حال تم إساءة استخدام

الرقم.
خامساً :الممارسات المضللة من قبل الشركات:

تقوم الهيئة بمراقبة أداء مزودي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد أي مزود يقوم
بممارسات مضللة بهدف الترويج لخدمة معينة ،وتشتمل هذه الممارسات على سبيل المثال ال الحصر:
• االعالن الخادع واستخدام العبارات المضللة.

• تضليل المستفيدين عن طريق إعطاءهم المعلومات الهامة بطريقة غير واضحة.
•

استخدام أساليب بيع تزعج المستفيدين أو تقودهم إلى اتخاذ ق اررات غير مرغوبة.

سادساً :رسائل الجملة:

ﺃﻱ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺌـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻭتﺼﻨف ﺍﻟﻰ ﺭسﺎئل ﺩﻋﺎئﻴﺔ ﻭﺭسﺎئل
خدمﻴﺔ.
 .1الرسائل الدعائية :هي ﺭسﺎئل ﺍﻟجﻤلﺔ ذﺍت ﺍﻟطﺎبع ﺍﻟدﻋﺎئي ﻭﺍﻟﻤرﻭجﺔ ﻟلخدمﺎت ﺍﻟﺘجﺎﺭيﺔ ﻭﺍﻟﺴلع ﻭﺍﻟبضﺎئع بغض ﺍﻟﻨظر ﻋن ﺍﻟجﻬﺔ
ﺍﻟﻤرسلﺔ ﺍﻭ ﺍﻟجﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘلﻤﺔ ﻟﺘلك ﺍﻟرسﺎئل ﺍﻟﺘجﺎﺭيﺔ ﻭتﻌﻨوﻥ بإسم ﺍﻟﻤرسل ( )Sender IDمﺴبوﻗﺎ بﺎﻟرمز )(ADV
 .2هي ﺭسﺎئل ﺍﻟجﻤلﺔ ﺍﻟﺘي ترسل ﺍﻟﻰ فﺌﺔ مﻌﻴﻨﺔ من ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴدين بﻬدف تقديم خدمﺔ مﻌﻴﻨﺔ بحﻴث ال تﺘضﻤن ﻋلﻰ ﺍﻱ محﺘوى ﺩﻋﺎئي ﺍﻭ
ترﻭيجي .ﻭيﺘم ﻋﻨونﺘﻬﺎ بإسم ﺍﻟﻤرسل (.)Sender ID

ويتوجب على مزود الخدمة توفير آلية سهلة وميسرة ومجانية ،بحيت تتيح للمستفيد امكانية طلب وقف استالمه للرسائل الدعائية
في حال عدم رغبته باستالمها.
اسم الشركة

االرقام المخصصة اليقاف الرسائل الدعائية
الرمز *194# :

الشركة األردنية لخدمات الهواتف
المتنقلة/
زين

االتصال من خط زين على الرقم 1234

أو من أي هاتف على الرقم
+962795797979

E-mail: info@jo.zain.com

Website: www.Zain.com.jo
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شركة البتراء األردنية لالتصاالت
المتنقلة /شركة أورانج موبايل

الرمز*112 # :
االتصال من خط أورانج 1777
أو من أي هاتف على الرقم
+962777700177

Website: www.orange.jo

الرمز* 221# :

االتصال من خط أمنية 1333

شركة أمنية للهواتف المتنقلة

أو من أي هاتف على الرقم
+962788001333
Website: www.umniah.com

سابع ًا :خدمات التكاليف المضافة:

هي الخدمات التي يدفع المستفيد سعر خاص أعلى من سعر المكالمات والرسائل االعتيادية لقاء الحصول عليها ،عبر شبكات
االتصاالت الثابتة أو المتنقلة .ويتم تقديمها بالتعاون ما بين مشغل شبكة االتصاالت ومزود خدمات التكاليف المضافة بحيث
يتم اقتسام عوائد هذه الخدمات بينهما ،وذلك مقابل حصول المشترك على معلومات أو ترفيه أو طلب محتوى ديني أو رياضي

أو نصائح أو أخبار أو أي خدمة إعالمية وغيرها ،من خالل الرسائل القصيرة ( )SMSأو الرسائل متعددة الوسائط ) (MMSأو

المكالمات الهاتفية.

يتوجب على مشغل شبكة االتصاالت ومزود خدمة التكاليف المضافة االلتزام بما يلي:

• توفير وإدامة خيار حجب خدمات التكاليف المضافة للمستفيدين قبل وبعد االشتراك بها وبشكل فوري ودون تحميلهم أية
تكلفة وتوعيتهم بذلك الخيار.

• أن تكون مدة المكالمة المرتبطة بالخدمة متناسبة مع محتوى الخدمة المقدمة ،وأن يستلم المستفيد رسالة تتضمن سعر
الخدمة ورسالة أخرى عند االشتراك تفيد بدء االشتراك بالخدمة.

• في حال كانت خدمة التكاليف المضافة تتم عن طريق خدمة الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة ،فانه ينبغي
االلتزام بما يلي:

 .1أن يتم طلب االشتراك في الخدمة عن طريق المستفيد ،إما بإرسال رسالة نصية لالشتراك بالخدمة أو بطلب خطي

أو من خالل اتصال هاتفي أو بأية طريقة اخرى يمكن التثبت منها وتوثيقها ،بحيث يتم توضيح سعر الخدمة مسبقاً

قبل االشتراك.

 .2في حال اشتراك المستفيد بال خدمة ،ترسل اليه رسالة تؤكد اشتراكه بها وتبين سعرها وتحدد آلية واضحة إللغاء
االشتراك بها في حال رغبته بذلك.
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 .3اعتماد اللغة العربية في رسائل تأكيد االشتراك وقيمة الخدمة والتعديل على آلية اإللغاء أو الزيادة في األسعار إال في حال طلب
المشترك غير ذلك.

 .4ال يجوز زيادة سعر الخدمة أو تغيير آلية االشتراك بها وقيمة الحصول عليها أو التعديل عليها إال بعد إعالم
المشترك بذلك وموافقته على االستمرار بالخدمة.

 .5في حال تغيير ملكية الخط يتم إلغاء كافة االشتراكات السابقة بخدمات التكاليف المضافة ،وفي حال تمرير أية

خدمات تكاليف مضافة تستوجب االقتطاع المالي من رصيد المشترك الجديد دون طلبه ،فيلتزم المشغل بالتعويض
المالي الكامل عما تم اقتطاعه.

 .6في حال تقديم عروض مجانية للخدمة ولفترة محدودة ،يجب على مزود الخدمة وقف اشتراك المستفيد بها بعد
انتهاء تلك الفترة ،ويحق له إعادة الطلب من المستفيد لتأكيد االشتراك في الخدمة.

 .7عدم تقديم أية خدمة /محتوى مخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة أو أي تشريع ساري المفعول في المملكة.
 .8توفير سجالت تتضمن توثيقًا للخدمات المقدمة من المزود والمستفيدين من تلك الخدمات ،وتاريخ الحصول على تلك الخدمة
ومحتواها ،وذلك حتى يسهل تتبعها واالستعانة بها في تنفيذ أية أوامر إدارية أو قضائية ذات عالقة ،وبأن يتم االحتفاظ بتلك
المعلومات لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

ثامناً :عروض الشركات:

يلتزم مزودو الخدمات بإعالم الهيئة عن أية عروض تجارية سيتم طرحها للمستفيدين قبل اإلعالن عنها ،حيث يتوجب على
مزود الخدمة ولدى اإلعالن عن عروض خدماته االلتزام بما يلي:

• أن يكون اإلعالن واضحاً وال يحمل أية عبارات مضللة و/أو عبارات تحتمل التأويل.
• أن يقوم بتحديد فترات الصالحية للعرض بشكل واضح.

• أن يتم تحديد فترة سريان العرض بشكل واضح إذا كانت مرتبطة بساعات محددة من اليوم.
• أن يتم توضيح شروط العرض وأسعاره.

• أن تعكس اإلعالنات طبيعة الخدمة الحقيقية التي يحصل عليها المستفيد من قبل المزود.
• ضرورة قيام مزود الخدمة باإلعالم المسبق للهيئة عن أية تعديالت على األجور واألسعار.
• إدراج رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى واالستفسارات من المستفيدين.
• ضرورة أن يتضمن اإلعالن اسم مزود الخدمة.
وفي هذا السياق ،تحرص الهيئة على أن ال يقع المستفيدون من خدمات االتصاالت ضحية لالعالنات المضللة ،حيث أن
اإلعالن هو الوسيلة التي تستهدف المستفيدين والتي يتم من خاللها الترويج لخدمة ،أو التسويق لعرض جديد لألفراد أو

ال مؤسسات وذلك من خالل نشر أو إذاعة الرسائـل اإلعالنية المرئية أو المسموعة عبر اي من الوسائل التالية( :المـنـشـورات،
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الكتيبات ،الصحف ،اإلذاعة ،التلفزيون ،السينما ،المجالت ،الملصقات والالفتات التي تعّلق على الطرقات الرئيسية) ،باالضافة

الى اإلعالنات االلكترونية.

❖ خدمات االتصاالت
أوالً :خدمات االتصاالت المتنقلة:
 .1عقد االشتراك بالخدمة:

وهو الشروط واألحكام ونموذج طلب االشتراك بالخدمة وأية مالحق اخرى والموافق عليها من قبل الهيئة والتي تحكم

العالقة بين المشترك والشركة مزودة الخدمة والتي يتم بموجبها تزويد المشترك بالخدمة .ويشتمل العقد على ما يلي:
 نموذج طلب االشتراك بالخدمة :وهو النموذج الملحق بالعقد والمبين فيه بيانات طالب الخدمة ووصف الخدمة المرادالحصول عليها والذي يقوم المشترك بالتوقيع عليه للحصول على الخدمة المطلوب االشتراك بها.

 الشروط واألحكام :وهي التي تحكم العالقة بين الشركة والمشترك وتكون مطبوعة خلف نموذج طلب االشتراك بالخدمة. .2جودة الخدمة:

 عليك عزيزي المستفيد التأكد من مدى مواءمة جهازه الخلوي المستخدم مع طبيعة الخدمة أو الخدمات المنوي االشتراكبها.
 في حال وجود انقطاع أو تكرار في االنقطاع أثناء المكالمة الواحدة أو عدم إمكانية االستماع إلى الطرف اآلخر في المكالمة أوالعكس فهذا يعني وجود تدني في جودة الخدمة المقدمة من قبل مزود الخدمة .وفي هذه الحالة بإمكانك عزيزي المستفيد تقديم

شكواك عبر إحدى وسائل تقديم الشكاوى المتاحة .
.3

خدمات الدفع المسبق والدفع الالحق:
 تعرف خدمات الدفع المسبق ) (Pre-paidبانها الخدمة التي تتيح للمشترك النفاذ إلى شبكات مقدمي الخدمةلالنتفاع من الخدمات التي تقدمها الشركات مزودة خدمات االتصاالت المتنقلة باستخدام بطاقة التعريف الشخصي

وجهاز خلوي متطابق مع الشبكة ،وبالتال ي تتم عمليات الخصم من قيمة حساب المشترك المسجل على نظام
الشبكة حسب استهالك المشترك وضمن التعرفة المحددة من قبل مزود الخدمة.
 تعرف خدمات الدفع الالحق ) (Post-paidبانها الخدمة التي تتيح للمشترك النفاذ إلى شبكات االتصاالتلالنتفاع من الخدمات التي يقدمها مزودو خدمات االتصاالت المتنقلة باستخدام بطاقة التعريف الشخصي وجهاز

خلوي متطابق مع الشبكة وبالتالي يتم استحقاق الدفعات الناتجة عن استخدام المشترك بالخدمات المقدمة وحسب
التعرفة من قبل مزود الخدمة
 .4مشغلو خدمة االتصاالت المتنقلة:
اسم الشركة
الشركة األردنية لخدمات الهواتف
المتنقلة/
زين

عناوين االتصال بالشركة
من خط زين 1234

أو من أي هاتف على الرقم
+962795797979
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E-mail: info@jo.zain.com
Website: www.Zain.com.jo
شركة البتراء األردنية لالتصاالت
المتنقلة /شركة أورانج موبايل

من خط أورانج 1777
أو من أي هاتف على الرقم

+962777700177

Website: www.orange.jo
من خط أمنية 1333

شركة أمنية للهواتف المتنقلة

أو من أي هاتف على الرقم
+962788001333
Website: www.umniah.com

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

نظ ار لصغر حجم الجهاز الخلوي وانتشاره بين الجميع ،فقد أصبح من السهولة فقدانه أو سرقته ،وفي حال فقدان أو سرقة

الجهاز الخلوي ،يتوجب عليك القيام بما يلي:

• االتص ال بمركز خدمة المشتركين على الرقم المخصص لمزود الخدمة الخاص بك إليقاف الخدمة على الفور.
•

تأكد من معرفة الرقم التسلسلي الخاص بجهازك الخلوي ،ليتمكن موظف خدمة المشتركين من التأكد من صحة

هويتك.

• التوجه إلى اقرب مركز أمني لتقديم شكوى.
 .6التجوال الدولي:

تمكنك من استخدام هاتفك الخلوي أثناء تواجدك خارج األردن عبر شبكات خلوية أخرى ،مما يعني أنه يمكنك
وهي خدمة ّ
إرسال واستقبال المكالمات الهاتفية ،الرسائل النصية واستخدام خدمة االنترنت .علما بأنه يترتب على المستفيد لقاء ذلك

اء في حالة االرسال أو االستقبال
قيمة تعرفية أعلى من القيمة المعتادة وبهذا يتوجب عليك معرفة تعرفة االتصال سو ً
للمكالمة قبل مغادرتك لحدود المملكة ،وتكون تعرفة استقبالك للمكالمة أقل من تعرفة اإلرسال.
وتقوم الشركة بإرسال رسالة نصية قصيرة لك مفادها أنك اصبحت حاليا ضمن خدمة التجوال الدولي.

أ .االشتراك بخدمة التجوال الدولي:
• لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا :يمكن لمشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً الحصول على خدمة التجوال الدولي
تلقائي ًا عند السفر إلى الخارج وبدون أية أجور إضافية ،حيث أن الخطوط المدفوعة مسبقاً مزودة بهذه الخدمة بشكل
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دائم وال تتطلب أية رسوم اشتراك شهرية ،أو استيفاء رسم تأمين لهذه الخدمة .وكل ما عليك فعله هو شحن رصيد الخط
الخلوي قبل السفر.

•

لمشتركي الخطوط المدفوعة الحقا :يمكن لمشتركي الخطوط المدفوعة الحقاً االتصال مع مزود الخدمة الخاص بهم

والذي قد يتطلب من المشترك زيارة معرض الشركة من أجل تفعيل خدمة التجوال الدولي ودفع تأمينات على الخدمة

والحصول على المعلومات الالزمة التي تمكنه من االستفاده من افضل تعرفه على الشبكات المتوفره في البلد المراد

السفر إليه.
ب .ضبط فاتورة التجوال الدولي:

نظ اًر لكون خدمة التجوال الدولي قد تكون مكلفة ،لذا حاول االتصال بالشركة مزودة الخدمة والتعرف على قائمة األسعار
والشبكات المفضلة في البلد المستضيف وذلك قبل مغادرتك للمملكة .كما يجب التأكد من معرفة التعرفات التالية :
• تعرفة المكالمات الداخلية في الدولة التي تقوم بزيارتها.

• تعرفة المكالمات لألردن أو أيه دولة أخرى تنوي االتصال بها وعلى جميع الشبكات المستخدمة في البلد
المتواجد بها.

• تعرفة استقبال المكالمات في الدولة التي تقصدها.
• تعرفة إرسال الرسائل النصية القصيرة أو البريد اإللكتروني.
• تعرفة استخدام االنترنت في الدولة التي تقصدها.

• يمكن تحديد سقف فاتورة التجوال الدولي للهواتف الخلوية المدفوعة الحقاً (الفواتير الشهرية) من خالل

االتصال على رقم خدمات المشتركين الخاص الشركة مزودة الخدمة إذا كانت هذه الخدمة متوفرة من قبل

مزود الخدمة.
جـ .نصائح وإرشادات حول ضبط قيمة الفاتورة اثناء التجوال الدولي:

تعتبر خدمة التجوال الدولي باهظة الثمن ،لذا يتوجب عليك كمستخدم االلتزام ببعض اإلرشادات العامة حتى تتمكن من
تخفيض قيمة فاتورتك ،حيث يمكنك إتباع اإلجراءات التالية:

• اختيار الشبكة يدوي ًا ليتسنى لك اختيار شبكة المشغل األنسب من حيث السعر والجودة وبما يتوافق مع احتياجاتك،
وبخالف ذلك سيقوم جهازك الخلوي باختيار الشبكة األقوى وبشكل تلقائي مما قد يترتب عليك تكلفة أعلى للمكالمة.
• مـن االفضــل لـك أن تقــوم بـإطالع زمالئــك فـي العمــل وأصــدقائك وعائلتـك علــى التكلفـة التــي سـتتحملها عنــد اتصــالك
بهم أو اتصالهم بك أثناء تواجدك بالخارج.

• حاول استخدام الرسائل النصية بدالً من المكالمات الهاتفية للتواصل مع األهل واألصدقاء.

• أغلق البريد الصوتي على الجهاز وغيرها من الخدمات المماثلة حتى تتجنب تحويل تلك المكالمات والرسائل لهاتفك
أثناء تواجدك بالخارج.
• أغلق خدمة "التواجد الدائم على اإلنترنت" كونها باهظة جدا وقد تكلفك مبالغ طائلة.
 .7الخدمات التي تتيحها الشركات مزودة الخدمة عند االشتراك بخدمة االتصاالت المتنقلة (الخلوية):

أ .خدمة الرسائل النصية القصيرة ):(SMS

تتيح هذه الخدمة المشتركين من إرسال واستقبال الرسائل القصيرة مباشرة على هواتفهم الخلوية.
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ب .خدمة رسائل الوسائط المتعددة ):(MMS
وهي خدمة رسائل الصوت والصورة والرسائل النصية الطويلة والتي من خاللها يمكنك إرسال واستقبال رسائل خلوية

تحتوي على صور ،فيديو ،رسوم متحركة ،باإلضافة إلى الرسائل الصوتية والنصوص في رسالة واحدة وإرسالها إلى أي
رقم خلوي تريد أو إلى عنوان بريد إلكتروني.

وعادة ما تكون تعرفة خدمة رسائل الوسائط المتعددة ( )MMSأعلى من تعرفة الرسائل النصية القصيرة.

ج .خدمة االنترنت ): (Internet

شترك بإحدى حزم
عند االشتراك بخدمة االتصاالت المتنقلة فإنه يمكنك تصفح اإلنترنت بحرية وسهولة وذلك باال ا

اإلنترنت لخطوط الدفع المسبق والالحق ،والتي ستمكنك من تصفح اإلنترنت على جهازك الخلوي أو الكمبيوتر وغيره
من الخيارات عبر احدى التقنيات المخصصة لذلك .

د .البريد الصوتي (:( Voice mail

 وهي خدمة بسيطة وسهلة االستعمال ،سواء لك أو للمتصلين بك ،فهي تمكن المتصلين بك من ترك رسالة لك فيصندوق البريد الخاص بك في الحاالت التالية:

• عندما يكون هاتفك الخلوي مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة.
• في حال عدم إجابتك على المكالمة.

• في حال انشغال خطك بمكالمة أخرى.

ويتم تفعيل صندوق البريد الصوتي الخاص بهاتفك بشكل مسبق حتى تتمكن من استخدامه على الفور والوصول إلى الرسائل
الخاصة بك مباشرة واالستماع لها.

إن خدمة البريد الصوتي خدمة مجانية ومتاحة لجميع المشتركين بالخدمة من خالل خطوط الدفع السابق والالحق.
ه .خدمة االتصال المرئي (:)Video Call
وتتيح لك هذه الخدمة إرسال واستقبال المكالمات بالصوت والصورة بشكل مباشر ،وتعتبر إحدى الخدمات األساسية

المقدمة عبر تقنية الجيل الثالث والرابع حيث يمكنك الحصول عليها من خالل طلب تفعيلها من الشركة مزود الخدمة.

ولدى استقبالك للمكالمات عبر خدمة االتصال المرئي فإنه بإمكانك االختيار بين استقبال المكالمة مرئية أو
تحويلها إلى مكالمة صوتية فقط.
و .خدمة دليل الهاتف:

تتيح لك الشركة مزودة الخدمة امكانية معرفة رقم الهاتف الخلوي أو الثابت الخاص بأحد مشتركي االتصاالت الخلوية

والثابته للشركات العاملة بالمملكة ،وذلك من خالل تزويد موظف خدمة الدليل في الشركة مزودة الخدمة لك باسم
المشترك األول واسم عائلته ،لتقوم الشركة بتزويدك برقم الهاتف المطلوب.

أما إن كان رقم الهاتف الخلوي المطلوب ألحد مشتركي شركات االتصاالت ضمن القائمة التي تطلب من الشركات

عدم إدراج معلوماتها في الدليل ،فلن تتمكن من الحصول عليه أو معرفته.
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 لمشتركي الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) :بإمكانك االتصال من خطك التابع لشركة زين على الرقم .1222
 -لمشتركي شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورانج موبايل):

• بإمكانك االتصال من خطك التابع لشركة ـ Orangeعلى الرقم 1777
• ومن اي خطوط أخرى في األردن اتصل على الرقم 0777700171

• من خارج المملكة بإمكانك االتصال على الرقم +962777700171
 -لمشتركي شركة االتصاالت األردنية (اورانج الخط الثابت):

• بإمكانك من أي هاتف أرضي االتصال على الرقم  1212أو زيارة "دليل الهواتف السكني" الموجود على موقع
الشركة االلكتروني.
•

شراء دليل الهاتف الورقي من أي مركز من مراكز أورانج.

 لمشتركي شركة أمنية للهواتف المتنقلة:• بإمكانك االتصال من خطك التابع لشركة أمنية على الرقم 1345

• ومن اي خطوط أخرى في األردن اتصل على الرقم 0788001345
• من خارج المملكة بإمكانك االتصال على الرقم .00962788001345

ثاني ًا :خدمات االتصاالت الثابتة:
 .1االشتراك بالخدمة:

يتم تقديم خدمة االتصاالت الثابتة من خالل معارض شركة االتصاالت األردنية (أورانج ثابت) ويمكن للمستفيد االشتراك
بالخدمة من خالل القنوات المتاحة من قبل الشركة لهذه الغاية.
 .2التفويض:

فــي حــال رغبتــك باالشــتراك بخدمــة االتصــاالت الثابتــة فيمكن ـك تفــويض أحــد أقاربــك لمتابعــة عمليــة االشــتراك وذلــك عــن طريــق
إحضار ورقة موافقة منك مصادق عليها من قبل البنك الذي تتعامل معه وصورة عن هويتـك أو التفـويض للقيـام بأيـة إضـافات أو
إلغاء أو نقل االشتراك.
 .3فصل الخدمة أو إنهاء عقد االشتراك:

يحق للمشترك إنهاء عقد االشتراك بموجب ما تم االتفاق عليه ضمن بنود العقد الموقع بين الطرفين.
 .4األعطال والشكاوى:

تتيح لك الشركة مقدمة خدمة االتصاالت الثابتة (في حال وجود اي عطل فني أو شكوى) التي تقدمها إلى الرقم 1214
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أو الرقم  ،06/4608888لتقديم شكواه و/أو من خالل ﺍﻟقﻨوﺍت ﺍﻟﻤﺘﺎحﺔ من ﻗبل ﺍﻟشركﺔ ﻟﻬذه ﺍﻟغﺎيﺔ.

ثالثا :خدمات االنترنت
 .1عقد االشتراك:

وهو الشروط واألحكام ونموذج طلب االشتراك بالخدمة وأية مالحق اخرى والموافق عليها من قبل الهيئة والتي تحكم

العالقة بين المشترك والشركة مزودة الخدمة والتي يتم بموجبها تزويد المشترك بالخدمة .ويشتمل العقد على ما يلي:

 نموذج طلب االشتراك بالخدمة :وهو النموذج الملحق بالعقد والمبين فيه بيانات طالب الخدمة ووصف الخدمة الم اردالحصول عليها والذي يقوم المشترك بالتوقيع عليه للحصول على الخدمة المطلوب االشتراك بها.

 الشروط واألحكام :والتي تحكم العالقة بين الشركة والمشترك وتكون مطبوعة خلف نموذج طلب االشتراك بالخدمة.عند االشتراك بخدمة االنترنت ال بد ان يقوم المشترك باالطالع على العقد وكافة الوثائق المرفقة به جيداً قبل التوقيع
عليه حفاظأ على حقوق الطرفين.

 .2أنواع خدمات االنترنت المقدمة:
• االنترنت من خالل المحطة الطرفية الساتلية (لالتصاالت الفضائية) – (Very Small Aperture Terminal
.VSAT
• خدمة االنترنت من خالل الخط الرقمي:
• الخط الرقمي غير المتماثل ADSL
• الخط الرقمي عالي/فائق السرعة VDSL
• االنترنت عبر شبكة األلياف الضوئية (فايبر).

• االنترنت عبر الدارات المؤجرة ).(Leased Lines
• الخدمة الالسلكية العامة لمجموعة البيانات )( (General Packet Radio Services – GPRSخدمة اتصال
السلكي مبني على تقنية الهاتف الجوال – .)GSM
• خدمة االنترنت عن طريق تقنية الجيل الثالث لالتصاالت المتنقلة ).(3G
• خدمة االنترنت عن طريق تقنية الجيل الرابع لالتصاالت المتنقلة (.)4.5G( )4G
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 .3مزودو الخدمة:
خدمة االنترنت من خالل الخط الرقمي غير المتماثل أل:ADSL
• شركة فياكالود االردن
• شركة االتصاالت االردنيه
• الشركة االردنية لخدمات نقل البيانات
• شركة الحزمة العريضة لالتصاالت

• الشركة البحرينية األردنية للتقنية واالتصاالت
أ.

خدمة االنترنت من خالل المحطة الطرفية لالتصاالت الفضائية (:)VSAT

ب.

خدمة االنترنت عبر شبكة األلياف الضوئية (الفايبر):

شركة الشرق المتوسط لالتصاالت

• شركة االتصاالت االردنيه

• الشركة االردنية لخدمات الهواتف المتنقلة
• الشركة االردنية االوروبية لخدمات االنترنت
• شركة فيتل هولدنغز المحدودة
• شركة الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا
• شركة الناي لالستشارات

• الشركة األردنية المتطورة لاللياف الضوئية (فايبرتك)
• شركة أمنية للهواتف المتنقلة
ج.

خدمة االنترنت عبر الدارات المؤجرة ):(Leased Lines
• شركة االتصاالت االردنيه

• شركة المؤاخاه للخدمات اللوجستيه واالتصاالت
• شركة الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا
• شركة الحزمة العريضة لالتصاالات
• الشركة المصرية االردنية لنقل البيانات

• الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة
• الشركة البحرينية األردنية للتقنية واالتصاالت
• شركة أمنية للهواتف المتنقلة
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الخدمة الالسلكية العامة لمجموعة البيانات )( (General Packet Radio Services – GPRSخدمة اتصال

د.

السلكي مبني على تقنية الهاتف الجوال – :)GSM

• الشركة االردنية لخدمات الهواتف المتنقلة( زين)
• شركة البتراء االردنية لالتصاالت المتنقلة( اورانج موبايل)
• شركة امنية للهواتف المتنقلة

خدمة االنترنت عن طريق تقنية الجيل الثالث لالتصاالت المتنقلة ):(3G

ه.
•

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورانج موبايل).

•

الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين).

•

شركة أمنيه للهواتف المتنقلة.
خدمة االنترنت عن طريق تقنية الجيل الرابع لالتصاالت المتنقلة ):)4.5G( (4G

و.
•

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورانج موبايل).

•

الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين).

•

شركة أمنية للهواتف المتنقلة.

 .4جودة الخدمة:
• لضمان جودة خدمة االنترنت عليك وقبل إبرامك لعقد االشتراك بالخدمة التاكد من السرعة الفعلية التي توفرها الشركة

في المنطقة التي ترغب باستخدام الخدمة ضمنها والتي تختلف وفقا للتكنولوجيا المستخدمة ،وتالياً أنواع السرعات التي

يجب أن تتطلع عليها:

 .1السرعة المعلنة ( :)Headline speedوهي سرعة تنزيل البيانات المعلن عنها في اإلعالنات والعروض
التسويقية المطروحة من قبل الشركات مزودة الخدمة والتي تعكس ما يمكن الوصول إليه في ظروف مثالية،
وغالباً ما تختلف عن السرعة التي يتم الحصول عليها في الواقع عند االشتراك في الخدمة.

 .2السرعة المحقة ( :) Achieved speedوهي سرعة تنزيل البيانات الفعلية التي يحصل عليها المستخدم على
أرض الواقع وغالباً ما تكون أقل من السرعة المعلن عنها في اإلعالنات المطروحة من قبل الشركات والتي

وبعد المستفيد عن المقسم،
تتحكم فيها عدة عوامل منها عدد المستخدمين لالنترنت في نفس الوقتُ ،
والتوصيالت الداخلية لالنترنت وجهاز الحاسوب المستخدم من قبل المستفيد ،باالضافة الى الظروف الراديوية
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لالتصال بما في ذلك العوامل الجوية واالكتظاظ العمراني وغيرها من العوامل المؤثرة على موجات االتصال

الالسلكية ،وعوامل شبكة االنترنت العالمية التي يمكن أن تحول دون وصول االشارة إلى منطقة سكن المستخدم
أو ضعف االشارة نتيجة لالكتظاظ على الشبكة بسبب عدد المستخدمين للشبكة بنفس الوقت.

 .3متوسط السرعة ( :)Average speedوهو متوسط السرعة التي توفرها الشبكة في منطقة معينة.

ونلفت انتباهك الى ان السرعة التي يتضمنها العقد المبرم من قبلك مع الشركة هي السرعة القصوى وفي الغالب فإن
المستفيد ال يحصل على السرعة الكاملة بل يتم الحصول على سرعة اقل منها وفقاً للعوامل المؤثرة على الخدمة.
• ولضــمان ســهولة معرفــة ســرعة االنترنــت فــي المنــاطق المختلفــة قامــت الهيئــة بإتاحــة خدمــة لقيــاس ســرعة االنترنــت لــدى

مختلــف مشــتركي خــدمات االنترنــت باإلضــافة إلــى مجموعــة مــن مؤشـرات الجــودة علــى المســتوى المحلــي (داخــل األردن)
ودوليـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــالل موق ـ ـ ـ ـ ــع الكترون ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــابع للهيئ ـ ـ ـ ـ ــة مخ ـ ـ ـ ـ ــتص بقي ـ ـ ـ ـ ــاس س ـ ـ ـ ـ ــرعة االنترن ـ ـ ـ ـ ــت وه ـ ـ ـ ـ ــو
/https://trcjo.speedtestcustom.com

كما ويتيح هذا الموقع ايضاً العديد من المعلومات المفيدة كالتعريفات والمصطلحات كسرعة التحميل والتنزيل ومقدار التأخر في
نقل البيانات وغيرها من المعلومات ذات العالقة

رابعاً :خدمة االتصاالت من خالل البطاقات المدفوعة مسبقاً:

وهي البطاقات التي توفرها الشركات مزودة خدمات االتصاالت ويمكن من خاللها الحصول على خدمة االتصاالت الخلوية
والثابتة واالنترنت وذلك بإعادة شحن الرصيد المدفوع مسبقاً بتتبع اآللية التي يتم عرضها من قبل خدمات المستفيدين عند
االتصال على الرقم المجاني المطبوع على البطاقة وادخال الرمز السري لها ،وتتيح الشركات للمستفيد امكانية الحصول على
هذه البطاقات من خالل المحال التجارية في االسواق المحلية وبفئات سعرية مختلفة بحيث يمكن للمستفيد اختيار الفئة المتناسبة

مع امكانياته المادية وطبيعة استخدامه للخدمة ،ويتوجب على الشركة مزودة الخدمة توضيح المعلومات التالية على البطاقات:
• اسم الشركة مقدمة الخدمة.
• الفئة المالية للبطاقة وقيمتها السعرية بما في ذلك الرسوم ،والرسوم االضافية.
• الرقم المجاني لخدمات المستفيدين في الشركة.
•

تعليمات توضح آلية استخدام البطاقة بالشكل الصحيح.

• تاريخ انتهاء الصالحية.
يجب على الشركة مزودة الخدمة التأكد مما يلي:
• اتاحة البطاقات المدفوعة مسبقا للمواطنين باستمرار

• أن تكون سعة البطاقة الفعلية المتاحة لالستخدام هو كالمذكور عليها وأن يتم إصالح األعطال أو االنقطاعات حال
حدوثها خالل  24ساعة.
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• أن تكون كافة المعلومات الواردة على البطاقات المدفوعة مسبقاً لالتصاالت مذكورة باللغة العربية ومطبوعة بشكل
واضح ومقروء.

• توفر الشركة ببداية كل اتصال يجريه المستفيد معلومات واضحة تشير إلى القيمة المتبقية من رصيد البطاقة ،واعالمه
عن اقتراب نفاذ رصيده المتبقي قبل انفاذه كلياً وبما يكفي لتغطية دقيقة اتصال واحدة على االقل.

❖ تنظيم الخدمات البريدية:
أوالً :مزودو الخدمات البريدية في المملكة:
 .1مشغل البريد العام /شركة البريد االردني:
تﺘوﻟﻰ شركﺔ ﺍﻟبريد ﺍالﺭﺩني تقديم ﺍﻟخدمﺎت ﺍﻟبريديﺔ في ﺍﻟﻤﻤلكﺔ كﻤقدﻡ ﻟلخدمﺔ ﺍﻟبريديﺔ ﺍﻟشﻤوﻟﻴﺔ بﻤوجب ﻋقد ﺃﺩﺍء يجدد سنويا
يبرم بين الشركة وﻭزﺍﺭﺓ ﺍالﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟرﻗﻤي ﻭﺍﻟريﺎﺩﺓ ﻭتﺘوﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ صالحﻴﺔ مرﺍﻗبﺔ تﻨﻔﻴذ ﺍﻟشركﺔ ﻟشرﻭﻁ هذﺍ ﺍﻟﻌقد.

قامت الو ازرة وبالتنسيق مع الهيئة باصدار تعليمات التعامل مع البعائث البريدية بموجب المادة (/3أ) من قانون الخدمات البريدية

رقم  34لعام  2007حيث تُعرف هذه التعليمات الخدمات البريدية الشمولية بأنها جمع ونقل وتوزيع البعائث البريدية في أنحاء
المملكة بأسعار معقولة وبمستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين وفق السياسة العامة لقطاع البريد والتعليمات التي تصدرها

الو ازرة بهذا الخصوص.

وينحصر نطاق الخدمات البريدية الشمولية في المملكة األردنية الهاشمية المقدمة من قبل شركة البريد االردني بجمع ونقل
وتوزيع البريد العادي والمسجل لكل من البعائث البريدية التالية:

• الرسائل المعنونة التي ال يزيد وزنها على  2كيلوغرام.
• المطبوعات والرزم البريدية التي ال يزيد وزنها على  20كيلوغرام وتشمل الكتب والنشرات والجرائد والمجالت.

مجانا داخل المملكة وبتعرفة
• مكتوبات المكفوفين التي ال يزيد وزنها على  7كيلوغرام ،على أن تقدم هذه الخدمة
ً
"البريد بأولوية "خارج المملكة.

وبموجب المادة ( )12من القانون أعاله يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري في األمور التالية:

أ  .نقل البعائث التي ال يزيد وزنها على ( )500غرام داخل المملكة وخارجها.

ب .طباعة طوابع البريد المقررة أو أ ن يعهد إلى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها.

ج .تركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة.
د  .تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.
 .2مشغلو البريد الخاص:

تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام الترخيص الخاص بذلك باالضافة الى االشراف
والمراقبة على التزام المرخصين بشروط تلك الرخص ،حيث يتم منح نوعين من الرخص:
 رخصة فئة محلي :وتخول هذه الرخصة المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة. -رخصة فئة دولي :وتخول هذه الرخصة المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وخارجها.

ومن الخدمات األساسية لمشغل البريد الخاص:
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أ .استالم وتسليم بعائث بريدية (الرسائل والبطاقات والمطبوعات والرزم الصغيرة ومطبوعات المكفوفين).
ب .استالم وتسليم الطرود البريدية.

ت .تأدية خدمات الحواالت الداخلية والخارجية واألذون البريدية.
ث .خدمات الصناديق البريدية الخصوصية.
ج .خدمة البريد الممتاز.
ح .خدمة الفاكس.

ثانياً :الشكاوى:

تتيح الشركات المقدمة للخدمات البريدية للمستفيد من الخدمات امكانية تقديم الشكاوى لدى المرخص له وقد قامت الهيئة

بإصدار تعليمات معدلة لتعليمات أسس وإجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل البريد الخاص وتم
نشرها على موقع الهيئة اإللكتروني.

وتتضمن اجراءات تقديم الشكاوى لدى شركات البريد المرخصة ما يلي:

-

تعبئة المستفيد لنموذج تقديم الشكوى الذي يتضمن المعلومات الواجب توفرها حول موضوع الشكوى .

 يتم تزويد المشتكي بإشعار تسليم للشكوى من قبل الشركة مقدمة الخدمة البريدية. -يتم تحديد المدة االالزمة للنظر بالشكوى والوقت المتوقع للرد على المشتكي.

وفي حال عدم قيام الشركة بمعالجة الشكوى خالل المدة المحددة أو عدم رضا المشتكي عن اإلجراءات التي تمت

بخصوص معالجة الشكوى ،أو في حال عدم تلقي المشتكي للرد خالل المدة المحددة ( شريطة أن ال تكون الشكوى منظورة
أمام القضاء) فبإمكانه التقدم بشكواه إلى الهيئة وذلك باالتصال من أي هاتف ارضي او خلوي على الرقم المجاني

المخصص للشكاوى (.)117000

معلومات عامة حول الوقاية من التعرض لإلشعاعات الالسلكية:
تؤكد هيئة تنظيم قطاع االتصاالت انه ال يوجد أي آثار صحية سلبية لألبراج الخلوية على الصحة والسالمة العامة في ظل
االلتزام بالتعليمات والمواصفات الصادرة عن الهيئة.

يوجد في المملكة حوالي  12.5ألف محطة وبرج وموقع لتقديم خدمات االتصاالت الخلوية والبث اإلذاعي األرضي الصوتي
والتلفزيوني والخدمات الالسلكية الثابتة عريضة النطاق.

إن دور الهيئة هو التأكد من التزام الشركات بالحصول على الموافقات الالزمة وفقاً لألسس والتعليمات الفنية ذات العالقة خاصة
التعليمات المتعلقة بالصحة والسالمة المتعلقة باإلشعاعات الراديوية قبل إنشاء األبراج وبعد إنشائها ،كما تلزم تلك الشركات

بالحصول على الموافقات من الجهات الحكومية األخرى عند منح الموافقة الفنية من قبل الهيئة إلنشاء تلك المحطة أو البرج.

تقوم الهيئة باستخدام أحدث األجهزة والبرامج الهندسية المحوسبة المتخصصة عالمياً من أجل تقييم جميع المواصفات الفنية

الخاصة باألجهزة والمحطات الراديوية عند ترخيص استخدامها داخل المملكة من قبل المرخص لهم ،إضافة إلى وضع تعليمات
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إنشاء وتشغيل الم واقع الراديوية (أبراج االتصاالت الراديوية) التي تهدف بمجملها لتحقيق أقصى درجات الحماية للعامة من
الناس.

ال توجد دراسات مثبتة علمي ًا من مصادر موثوق بها تثبت صحة القول بأن لإلشعاعات التي تصدر عن المحطات الراديوية
لألبراج الخلوية تأثي ار على صحة اإلنسان خاصة التسبب في بعض السرطانات ،إذ أن المعلومات التي قد تكون منشورة على
شبكة االنترنت من مصادر غير موثوقة لم يتم تأكيدها من جهات دولية وعلمية موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية،

أن الجهات الدولية الموثوقة بينت انه ليس هنالك أي تأثير على الصحة من خالل التعرض لألمواج الكهرومغناطيسية في ظل
المعلومات المتوافرة حاليا في حال تم االلتزام بالمعايير الفنية والهندسية ذات العالقة.

إن الدراسات الدولية التي اختصت بموضوع التأثيرات أو المخاطر الصحية من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن

مختلف أنواع المحطات الراديوية التي تختص بدورها بتقديم جميع خدمات االتصاالت الراديوية ،بحيث يمكن استخدامها في
إنشاء قواعد أو معايير ثابتة لتحقيق السالمة الصحية في هذا المجال.

من أبرز الجهات التي درست هذا الموضوع هي المفوضية الدولية للوقاية من اإلشعاع غير المؤين التي انشئت عام 1992
بهدف تقصي الحقائق والمخاطر التي من الممكن أن تنجم عند تعرض األشخاص لإلشعاع الكهرومغناطيسي بهدف تطوير
إرشادات ومواصفات عالمية للتقيد بها عند تشغيل مختلف أنواع محطات االتصاالت الراديوية ،حيث تم حتى اآلن وضع
إرشادات وتعليمات مستخلصة من إجراء دراسات شاملة ووافية لجميع الدراسات واألبحاث العالمية المنشورة رسميا بهذا

الخصوص وتم وضع قواعد وتحديد مستويات تعرض للحقول الكهرومغناطيسية تكفل عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على صحة
األشخاص عند التعرض لإلشعاعات الكهرومغناطيسية على المدى الزمني القريب وقد اعتمدت هذه المعايير من أكثر من
أربعين دولة في العالم منها األردن ممثلة بالهيئة.

اما بالنسبة لآلثار التي قد تنتج على الصحة على المدى الزمني البعيد فقد بينت المفوضية الدولية للوقاية من اإلشعاع غير

المؤين إلى انه ال توجد أية معلومات كافية حتى اآلن لتقييمها أو تحديدها وخاصة بالنسبة للخدمات التي تعتبر حديثة مقارنة

بخدمات مستخدمة منذ فترات أقدم مثل خدمات االتصاالت الخلوية الحديثة مقارنة بخدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني األقدم

والموجودة منذ أكثر من قرن وتستخدم ترددات منخفضة وبقدرات بث عالية جداً مقارنة بالخدمات الخلوية ذات الترددات األعلى

وتستخدم قدرات بث منخفضة جداً عن تلك في البث اإلذاعي والتلفزيوني التي تبين (أي خدمات البث اإلذاعي والتلفزيوني) أنها

لم تتسبب بتأثيرات سلبية على الصحة والسالمة دولياً عند التزامها بالمعايير المعتمدة دولياً بهذا الخصوص ،ورغم ذلك ما تزال
األبحاث جارية في هذا السياق.
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الصحة والسالمة:

استناداً إلى المادة (/48أ) من قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995والتي أشارت إلى أنه يتوجب على الهيئة القيام بإعداد
قواعد فنية ومواصفات قياسية ألجهزة االتصاالت لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات االتصاالت والصحة العامة والبيئة،

فقد قامت الهيئة بإعداد تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة.
وتشير هذه التعليمات الى ان على كافة الجهات التي تنشئ محطات راديوية في المملكة االلتزام بما يلي:
 -ضمان توفر المسافات اآلمنة المحسوبة وفقاً للمعادلة المعتمدة ،وتقديم ما يثبت ذلك إلى المعنيين في الهيئة.

 أخذ األثر التراكمي لكثافة القدرة باالعتبار عند احتساب المسافات اآلمنة للمواقع التي يتواجد فيها هوائيات متعددة. -تقديم كآفة التسهيالت للمعنيين في الهيئة لتمكينهم من التحقق ميدانياً من صحة المعلومات المقدمة.

نصائح عامة للمستفيدين:
.1

إق أر كافة تفاصيل وشروط عقود اإلشتراك الخاصة بالخدمات المقدمة من قبل الشركات المعنية ،باإلضافة إلى
التفاصيل الواردة في العروض التجارية ،بما يضمن لك اتخاذ القرار الصائب بما يتعلق بالخدمة المطلوبة ،وبما

يتماشى مع احتياجاتك وإمكانياتك.

 .2عند االشتراك بخدمات ا النترنت يتوجب عليك االطالع على كافة تفاصيل أحكام وشروط عقد االشتراك والعرض المقدم
من قبل الشركة وشروط االستفادة من العرض خاصة إذا كان االشتراك بالخدمة مرتبط بمزايا وأسعار خاصة وذلك قبل

توقيع العقد أو تجديده وعدم اعتبار التعهدات الشفوية المقدمة من قبل مندوبي المبيعات كالتزامات موجبة التنفيذ من
قبل الشركة المعنية اال في حال كانت تلك التعهدات صادرة عن تلك الجهة بشكل موثق على عقد االشتراك بالخدمة.

 .3عند توقيعك على نموذج إستالم الخدمة؛ فإنه يتوجب عليك العلم بأن توقيعك للنموذج هو إقرار باستالم الخدمة بكافة
تفاصيلها من الشركة وفقا لعقد االشتراك الذي تم توقيعه من قبلكم.
 .4استفسر من الشركة مقدمة الخدمة عن جميع البنود غير الواضحة أو تلك التي تلزم توضيحاً أكبر ضمن عقود
االشتراك بعد ا
قرءتها بتمعن .إن أي تعديل تقوم به على الخدمة المتعاقد عليها خالل مدة سريان العقد يعتبر عقداً

جديداً يترتب عليه مدة سريان والتزام جديدة.

 .5استفسر عن أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات قبل االشتراك بالخدمة ،ومثال ذلك ،سعر الدقيقة للمكالمات،
سعر حزم االنترنت ،أسعار مكالمات التجوال الدولي.

 .6قارن نوعية وأسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات قبل االشتراك بالخدمة للتأكد من إيفائها لمتطلباتك.
 .7احصل على نسخة من عقد االشتراك الخاص بالخدمة المتعاقد عليها.
 .8يتم تجديد عقد اشتراك خدمات االتصاالت واالنترنت بشكل تلقائي وفي حال عدم رغبتك باالستمرار بالخدمة فعليك
إعالم الشركة خطياً قبل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العقد.
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اء (مودم) أو (راوتر) ما لم يتضمن العرض
 .9في حال فسخ /انتهاء العقد ،يرجى إعادة األجهزة المتعلقة بالخدمة سو ً
خالف ذلك وضرورة أخذ براءة ذمة من الشركة المزودة للخدمة عند تسليمك (للمودم) أو (الراوتر) أو أية أجهزة أخرى.
.10عند االشتراك بخطوط جديدة يرجى مراعاة ضرورة التوقيع على عقد اشتراك الخدمة وتوثيقها اصولياً سواء كان من
معارض الشركات أو نقاط البيع.

.11ضرورة التأكد من عدد شرائح الهاتف المتنقلة ( )SIM CARDSالمرتبطة برقم الهوية الشخصية الخاصة بك من
خالل االتصال بمزود الخدمة و/أو زيارة معارضهم وطلب تزويدكم بجميع االرقام.

.12عند االشتراك بخطوط باسمك ليتم استخدامها من قبل اآلخرين ،يرجى العلم بأنه يترتب عليك مسؤولية تجاه هذه
الخطوط وفي حال اساءة استخدامها فإن ذلك قد يعرضك للمساءلة القانونية ،لذا فمن االفضل مراجعة الشركات بين
فترة وأخرى للتأكد من عدم وجود خطوط مسجلة باسمك ال تعرفها والتي قد تعرضك لقضايا اجتماعية وغيرها.

.13ال تشترك في أي خدمة قبل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.

 .14قم بتسديد فواتيرك أوالً بأول تجنب ًا النقطاع الخدمة المشترك بها.
.15اختيارك لشبكة االتصال الخلوي يدوياً عوضاً عن آلي ًا يجنبك التحول إلى شبكات اتصال دولية وباألخص على
المناطق الحدودية ،كما ان هذه الخاصية تفيدك أثناء التجوال الدولي بحيث تمكنك من اختيار الشبكة األنسب من

حيث السعر والخدمة.

 .16عنــد االشــتراك بخــدمات االنترنــت يتوجــب التأكــد مــن مــدى تــوفر التغطيــة الجيــدة لمــزود الخدمــة وقبــل التوقيــع علــى عقــد
االشــتراك بالخد مــة ،وذلــك مــن خــالل خ ـرائط التغطيــة المتــوفرة لــدى معــارض الشــركة مــزودة الخدمــة و/أو المنشــورة علــى
المواقع اإللكترونية للشركات أو من خالل االتصال مع موظفي خدمات المشتركين.

.17من االفضل إيقاف خدمة االنترنت أثناء التجوال الدولي عن طريق مراجعة مزود الخدمة كون أن سعر الGiga byte
مرتفع جدا ،واالنتباه والتركيز على استخدام تقنية ( )Wi-Fiفي الحصول على خدمة االنترنت تجنباً لترتب مبالغ طائلة
على المشتركين جراء استخدام االنترنت من خالل الشبكة المختارة أثناء التجوال.

.18إن سعر ال  Giga Byteداخل حزم االنترنت المشتراه على هاتفك الخلوي هي أقل تكلفة من تلك خارج الحزمة ،لذا
يرجى عزيزي المستفيد تفقد رصيد حزمك على الموبايل باستمرار.

 .19في حال رغبتك في حماية أطفالك من المواقع المسيئة على االنترنت ،بإمكانك االستفسار من الشركة المقدمة لخدمة
االنترنت عن خدمة األمان أو حماية األسرة ،حيث توفر معظم الشركات في األردن هذه الخدمة.
 .20واظب على مراقبة األطفال وتقديم النصيحه لهم أثناء استخدام االنترنت.

 .21احرص على عدم نشر الصور الشخصية على االنترنت حتى ال يتم استغاللها من قبل المجرمين.
.22احرص على عدم قبول دعوات التواصل من الغرباء على االنترنت.

 .23تأكد من االطالع على شروط تنزيل تطبيقات التواصل االجتماعي.
 .24قد يتم انتهاك الحريات الشخصية عبر االنترنت من خالل عمليات االختراق للمحادثات الصوتية والمرئية.
 .25عدم مشاركة اي معلومات بنكيه او شخصية على المواقع االلكترونية غير اآلمنه لتجنب التعرض لعمليات النصب
اإللكتروني.
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.26ال تتجا وب مع الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد االلكتروني المرسلة من جهات مجهولة المصدر ،والتي
تتضمن وعودا بالربح أو طلب المساعدة اإلنسانية؛ حيث تكون في أغلبها وسائل احتيالية.

 .27ال تتجاوب مع المكالمات الدولية مجهولة المصدر ،أو إعادة االتصال بها ،والتي تتضمن غالبا إعالمك بالفوز بجوائز
أو مكافآت مالية وهمية

.28لدى فقدان أو ضياع الهاتف المتنقل؛ اتصل بالشركة مقدمة الخدمة لإلبالغ عن فقدان أو سرقة هاتفك الخلوي إليقاف
استخدامه من قبل أشخاص مجهولين ،وقم بإبالغ الجهات األمنية بذلك.

.29احتفظ بالرقم المتسلسل الخاص بهاتفك الخلوي والموجود عادة على علبة الهاتف الخلوي أو تحت بطارية الشحن داخل

الهاتف؛ حيث إنه يفيد في تعقب موقع الهاتف من قبل الجهات األمنية المختصة في حال سرقته او فقدانه ،كما يمكنك

الحصول عليه بالضغط على الرموز ( )* # 0 6 #وثم ضغط كبسة االتصال وعندها سيظهر على الشاشة.
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