
 .Jordan European Internet Services Coعقد اشتراك خدمات االنترنت                        

 شروط وأحكام العقد

 المقدمة: . 1

صدرت ھذه الشروط واألحكام من قبل الشركة وتم إقرارھا والموافقة علیھا من قبل الھیئة ، ویحق  ●
للشركة تعدیل ھذه الشروط واألحكام شریطة الحصول على موافقة الھیئة المسبقة ، وتصبح ھذه التعدیالت 

یوما من اإلعالن عنھا  أو بعد إرسال نسخة منھا إلى المشترك، ما لم یقم المشترك  30ساریة المفعول بعد 
 یوماً.  30باالعتراض خطیاً على ھذه التعدیالت إلى الھیئة أو للشركة قبل انتھاء فترة الـ 

صدرت ھذه الشروط واألحكام باللغتین العربیة واالنجلیزیة ، وفي حال وجود اختالف بینھما تكون  ●
 وشروط العقد باللغة العربیة ھي المعتمدة. بنود

یقر المشترك بأنھ قد قرأ وفھم شروط وبنود عقد االشتراك قبل توقیعھ علیھا . وعلیھ ، تمت  ●
 الموافقة.

 تعتبر ھذه المقدمة جزءاً ال یتجزأ منھ وتقرأ معھ كوحدة واحدة . ●
 

المخصصة لھا ما لم تدل القرینة على غیر  یكون للمصطلحات التالیة المعاني المبینة أدناه تعریفات :. 2
 :ذلك 

 
 وتعدیالتھ .  1995) لعام 13االتصاالت وفقا  لقانون االتصاالت رقم (تنظیم قطاع تعني ھیئة  الھیئة:
تعني الشركة االردنیة االوروبیة لخدمات االنترنت وھي  شركة مرخصة من ھیئة تنظیم قطاع  الشركة:

 االتصاالت .
خص الطبیعي أو المعنوي أو المفوض عنھ لتوقیع نموذج طلب االشتراك بالخدمة بعد أن الش المشترك :

 یكون قد قرءة ووافق على  جمیع شروطھ وأحكامھ .
 تعني خدمة االنترنت المقدمة باستخدام شبكة االلیاف الضوئیة العائدة للشركة . الخدمة:

 
ھي العقد أو االتفاقیة الموقع أي منھا بین الھیئة والشركة للسماح لھا بتقدیم خدمات اتصاالت عامة،  الرخصة:

 وذلك وفق أحكام قانون االتصاالت واألنظمة الصادرة بموجبھ .
ھو النموذج الملحق بالعقد والمبین فیھ بیانات طالب الخدمة ووصف الخدمة  نموذج طلب االشتراك بالخدمة:

 لحصول علیھا والذي یتم تعبئتھ من قبل المشترك للحصول على الخدمة المنوي االشتراك فیھا. المراد ا
تعني  الشروط واألحكام ونموذج االشتراك وأیھ ملحقات تحكم العالقة بین الفریقین، والتي  عقد االشتراك:

 بموجبھا یتم تزوید المشترك بالخدمة.
 وتعدیالتھ .  1995) لعام   13(قانون االتصاالت رقم  قانون االتصاالت :

ھي الحادث االستثنائي الذي ال یمكن توقعھ ودفعھ ویجعل تنفیذ االلتزام مستحیالً بحیث ال تعود  القوة القاھرة:
 الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتھا الثابتة بموجب ھذا العقد.

 
 استعمال الخدمة: .3

 
ر كوابل األلیاف الضوئیة التي تصل الى صندوق توزیع في الموقع یتم تقدیم الخدمة / الخدمات االنترنت عب 

المراد توصیل الخدمة / الخدمات الیھ ، ومنھا وعبر الكوابل الى الجھاز الخاص بالمشترك . ویتم بعدھا اتخاذ  
 االجراءات التالیھ لتفعیل الخدمة .



) ثابت الستعمال اتصال األلیاف IP(عند توقیع ھذا العقد، یعطى للمشترك عنوان بروتوكول االنترنت1-3
البصریة وخدمة االنترنت، ولسالمة المشترك، یكون عنوان بروتوكول االنترنت الثابت مسؤولیة المشترك 
 وحده الذي یجب علیھ ابقاءه سریاً.

یوافق المشترك أن الشركة لن تكون مسئولة بأي شكل من األشكال عن أي اختالف أو عطل أو توقف یمكن  2-3
 یؤثر على الخدمة من حین إلى آخر بسبب ظروف أن

لقوة القاھرة. باإلضافة إلى أن الشركة لن تتحمل أیة مسئولیة لتعویض المشترك عن أي خسارة أو تلف ینشأ ا 
عن سوء استعمال الخدمة من قبل المشترك وال یحق للمشترك في ھذه الحاالت حق االعتراض أو حق طلب أي 
 تعویض عنھا.

للمشترك المتاجرة بالتوصیل أو إعادة بیع أو تأجیر أو تحویل أو التنازل عن أو بخالف ذلك  ال یحق 3-3
 التصرف بالخدمات، وأن مثل ذلك السلوك یعتبر مخالفة لھذا العقد التي یمكن أن تؤدي إلى إنھاء الخدمات.

خالل االنترنت ألي مواد محمیة یتعھد المشترك بعدم النشر أو التحمیل أو اإلرسال أو النسخ أو التوزیع من  4-3
 بحقوق الملكیة الفكریة أو حقوق التألیف أو تخالف أیة أنظمة أو تعلیمات صادرة عن الھیئة.

یوم (ثالثون) ، وتبدأ التغیرات اعتباراً  30یحق للمشترك الطلب خطیاً تغییر الخدمة / الخدمات المختارة قبل  5-3
 للطلب. من الیوم األول من بدایة الشھر التالي

 

 :جودة الخدمة المقدمة. 4

تبذل الشركة قصارى جھدھا لتقدیم مستوى خدمة عالي الجودة تمكن المشترك من االنتفاع     •
 بالخدمة وذلك ضمن االلتزامات المترتبة على الشركة بموجب الرخصة الممنوحة لھا.

یتفق مع شروط والتزامات الشركة بإصالح األعطال حال حدوثھا ضمن المدة المعقولة وبما تتعھد   •
 الرخصة الممنوحة لھ.

 واجبات الشركة:. 5

یوم (أربعة عشر یوم) عمل من  14تتعھد الشركة بتأمین إیصال الخدمة للمشترك خالل فترة ال تتجاوز  1-5
 تاریخ توقیع عقد االشتراك بالخدمة.

عنھا، بإستثناء المعلومات التي تلتزم الشركة بالحفاظ على سریة معلومات المشتركین وعدم اإلفصاح  2-5
یوافق المشترك على نشرھا أو المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا وفقاً لطلب من الجھات األمنیة و/أو 
 الجھات القضائیة و/أو بناءاً على طلب رسمي من الھیئة.

في الحاالت تتعھد الشركة ببذل كل الجھود الممكنة إلعادة ربط الخدمة في حالة حدوث أي عطل أو  3-5
 الطارئة وفي حال التبدیل أو الصیانة.

تتعھد الشركة بتعویض المشترك في حال حدوث عطل أو انقطاع في الخدمة المقدمة ناتج عنھا أو من  4-5
قبلھا بما یتناسب مع مدة العطل، و/أو االنقطاع اذا كان ھذا العطل و/أو االنقطاع ناتج عن عوامل داخلیة 

ء الحاالت التي تتوقف فیھا الخدمة لحاالت الصیانة أو التعدیالت أو التوسعات التي تتم خاصة بھا ( باستثنا
على الشبكة على أن یتم إعالم المشترك بھا مسبقاً ضمن المدة المعقولة)، بحیث یتم التعویض وفقاً لما یتم 

 أو ساعات إضافیة.االتفاق علیھ بین الطرفین، على أن یشمل ذلك اجراء الخصومات أو التعویض بساعات 
على الشركة إبالغ المشترك خطیاً بأي تغییر یطرأ على عنوانھا أو رقم ھاتفھا بالطریقة التي تراھا  5-5

 مناسبة.

 
 



 واجبات المشترك:. 6
 

على المشترك أو من یفوضھم إبالغ الشركة عن أي تغیرات تطرأ على المعلومات التي تتعلق  1-6
 باالشتراك. 

بعدم استخدام الخدمة أو السماح باستخدام الخدمة ألغراض تخل باألمن والسالمة العامة  یتعھد المشترك 2-6
 و/أو اآلداب أو بصورة تخالف القوانین واألنظمة المعمول بھا.

یكون المشترك ملزمأ بدفع أجور الخدمة حسب األسعار المبینة في نموذج طلب االشتراك في الخدمة  3-6  
 أو المالحق المرفقة.

على المشترك إشعار الشركة فوراً ویتبع ذلك بشكوى خطیة في حال فقدان أو سرقة الجھاز الطرفي  4-6
 لتمكین الشركة من اتخاذ االجراءات المناسبة.

على المشترك استعمال الخدمات من خالل أجھزة مرخصة وحاصلة على موافقة الھیئة المسبقة، وإن  5-6
 لیق الخدمة.أي مخالفة لذلك یمكن أن تؤدي إلى تع

 
لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر و/أو أضرار ناتجة عن سوء استخدام الخدمة  اخالء المسؤولیة:. 7

 أو أي برمجیات تستعمل معھا.
 

 المدة: .8
) شھراً، ویجدد العقد تلقائیاً إال إذا أشعر أحد الطرفین الطرف األخر 12مدة ھذا العقد اثني عشر( •

 تاریخ انتھائھ. ) یوماً من30خطیاً  بأنھ یرغب بإنھاء ھذا العقد قبل (
لن یؤثر انتھاء و/أو إنھاء ھذا العقد بأي شكل من األشكال على االلتزامات المالیة المستحقة الدفع  •

 على المشترك تجاه الشركة في تاریخ استحقاقھا.
 

 األسعار واألجور وطریقة الدفع:. 9
 

والتعرفة المطبقة علیھ. اذا تعتمد المصاریف على الخدمات المختارة من قبل المشترك وعلى األسعار  1-9
جددت الخدمات المختارة تلقائیاً یكون المشترك ملزماً بدفع رسوم كامل مدة التجدید، باألسعار ساریة 
 المفعول.

تقوم الشركة بإرسال فاتورة شھریة تفصیلیة للمشترك إلى العنوان المحدد في نموذج طلب االشتراك  2-9
) یوماً من تاریخ استالم الفاتورة، وتعتبر الفاتورة 21المشترك خالل (وتستحق جمیع المبالغ المترتبة على 

 إنذار بالدفع، على أن تتضمن إشارة صریحة بذلك.
تتعتبر قیود وسجالت الشركة دلیل مقبول لدقة المبالغ المستحقة للشركة اال اذا أثبت المشترك خالف  3-9

 ذلك.
ال یجوز للشركة زیادة أجور أو أسعار خدماتھا إال بعد اإلعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین عن  4-9

األجور واألسعار الجدیدة بمدة ال تقل عن شھر شریطـــة أن ال تزید عما ورد في شروط الرخصة أو 
الم الھیئة عن أي التعلیمات والقرارات الصادرة عن الھیئة بشأنھا. وفي جمیع األحوال، على الشركة إع

 تعدیالت تجریھا على ھذه األجور واألسعار.
على المشترك دفع كل الرسوم والضرائب المستحقة للدوائر الحكومیة في المملكة على الخدمة والتي  5-9

 تحصل من قبل الشركة نیابة عن ھذه الدوائر.
، لن تعاد حتى یدفع المشترك كل فصل الخدمة ال یلغي المبالغ المستحقة للشركة، واذا فصلت الخدمة 6-9

 المبالغ المستحقة للشركة.
 
 
 



 إیقاف الخدمة:. 10
 في إیقاف الخدمة كلیاً أو جزئیاً في الحاالت التالیة: للشركة الحق 

 
یتم إیقاف الخدمة عند وجود أي عطل فني، تعدیل أو صیانة في النظام، على أن یتم إعالم المشترك بذلك  أ. 

 الخدمة في أقرب وقت ممكن ودون دفع رسم إعادة الوصل.  مقدماً، وأن یتم وصل
یوم (ثالثون یوم) على األقل من  30ب. حال رغبة المشترك بذلك. بشرط أن یشعر الشركة بذلك خطیاَ قبل 

تاریخ إیقاف الخدمة. وأن یدفع كل التزاماتھ المالیة، المستحقة بین الطرفین. في ھذه الحالة تكون مدة الوقف 
أشھر میالدیھ في حدھا األقصى للسنة التعاقدیة الواحدة. في  6الدیاً واحداً في حدھا األدنى وبمجموع شھراً می

 حال وقف الخدمات بموجب طلب خطي من المشترك لمدة ما فسیتم إضافة ھذه المدة إلى مدة ھذا العقد.
الخدمة لالحتیال أو بشكل  ألسباب أمنیة ولدواعي السالمة العامة أو عند استعمال أو محاولة استعمال ت.

 مخالف لألخالق العامة.
للشركة الحق في ایقاف الخدمة فوراً، بشكل تام أو مؤقت، لطلب خطي صادر عن الجھات األمنیة  ث.

أوالقضائیة أو من الھیئة، في ھذه الحالة،  لن تكون الشركة مسئولة عن تعویض المشترك عن الضرر 
 الحاصل نتیجة لذلك.

 
 لعقد من قبل الشركة:إنھاء ا. 11

 
 أ. یحق للشركة إنھاء العقد و فسخھ دون الحاجة إلى إشعار/ إنذار المشترك في الحاالت التالیة:

عند وفاة المشترك في حال كونھ فرداً أو عند إفالسھ في حال كونھ شركة ما لم یتم االتفاق على غیر  •
 ذلك.

الممنوحة لھا من قبل الھیئة أو خلفائھا ألي سبب عند إفالس أو تصفیة الشركة أو إلغاء الرخصة  •
كان وفي حال كانت التصفیة اختیاریة فیتوجب على الشركة  بأن تقوم بإعالم المشتركین برغبتھا بھذه 
 التصفیة  خالل شھرین من تاریخھ.

 عند إخالل المشترك بأي بند من بنود عقد االشتراك و/ أو عند مخالفتھ ألحكام قانون االتصاالت •
 ساري المفعول.

 یوماً من تاریخ استحقاقھا. 14اذا تخلف المشترك عن دفع الفواتیر المستحقة علیھ بعد مرور  •
یحق للشركة فسخ العقد إذا تبین لھ أن أي من المعلومات المقدمة من قبل المشترك غیر صحیحة  .ب

اریخ إشعاره خطیاً من قبل و/أو مظللة و/أو احتیالیة، وعدم قیام المشترك بتصحیح وضعھ خالل أسبوع من ت
 الشركة بذلك.

 
 إنھاء الخدمة من قبل المشترك: .12

 
یحق للمشترك إنھاء ھذا العقد بإرادتھ المنفردة على أن یقوم بإعالم الشركة خطیاً بذلك قبل ثالثین یوماً من 
 تاریخ إنھائھ، على أن یقوم بتسدید كافة االلتزامات المالیة المستحقة علیھ.

 
 اوى وحل الخالفات والنزاعات:الشك .13

 
المشتركین، ویتم النظر في أیة  لشكاوى وخدمة  pr@jcs.joإلكترونيید یتم تخصیص رقم ھاتف وبر

شكاوى والرد علیھا بالسرعة الممكنة، وفي حالة ثبوت أي مطالبة مالیة أو مشاكل تتعلق بمستوى الخدمة 
خالل فترة  متعلقة بأخطاء في الفواتیر مة یتم اتخاذ اإلجراءات بالسرعة الممكنة إلرجاع أیة مبالغ المقد

) 117 000أقصاھا شھر من تاریخ تقدیم الشكوى، كما یحق المشترك اللجوء إلى الھیئة على الرقم المجاني (
أو نزاع فیما یتعلق بأي من ، بخصوص النزاعات التي تتعلق بمستوى الخدمة و/ أو لغایات حل أي خالف 

 شروط وأحكام ھذا العقد.
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تقوم الشركة بتلقي الشكوى/الشكاوى المقدمة من قبل المشترك، حیث یقوم الشخص أو القسم المعني  •
 لدى الشركة بالعمل على حلھا بأسرع وقت ممكن.

 
 القانون المطبق:. 14

 
األردنیة الھاشمیة، وتكون محاكم المملكة ھي صاحبة یخضع ھذا العقد للقوانین ساریة المفعول في المملكة 

الصالحیة واالختصاص للنظر في كافة النزاعات والخالفات التي تنشأ عن تفسیر أو تنفیذ أي من الشروط 
 واألحكام المدرجة في ھذا العقد.

 
بھذا العقد  المرفقةام والشروط أنا الموقع أدناه ، أؤكد أن جمیع المعلومات المزودة مني صحیحة ودقیقة وأوافق على األحك

وأیة مالحق قد تتعلق بھ والتي تعتبر جزء ال یتجزأ منھ وتقرأ معھ كوحدة واحدة، وبمجرد توقیعي فإنني أوافق على التعاقد 

 مع الشركة.

    .)s CoJordan European Internet Service الشركة(                                                       المشترك
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