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1. الغرض من مدونة الخدمة 

الغرض من هذه القواعد هو إبالغ العميل بسياسات اتصاالت لخدمة العمالء وغيرها من المعلومات ذات 
الصلة بشراء واستخدام منتجاتنا وخدماتنا.

ــي  ــد ف ــاالت، وال يوج ــة لالتص ــة التنظيمي ــادات الهيئ ــً إلرش ــذه وفق ــة ه ــد الخدم ــة قواع ــداد مدون ــم إع ت
ــا. ــاالت وعمالئه ــن اتص ــد بي ــن أي عق ــزءًا م ــدًا أو ج ــكل عق ــا يش ــذه م ــة” ه ــد الخدم “قواع

2. نبذة عن اتصاالت

تقــدم شــركة اتصــاالت خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ 
عــام 1976، وقــد عملــت علــى تطويــر بنيــة تحتيــة حديثــة لالتصــاالت وأثبتــت وجودهــا كمشــغل مبتكــر ولــه 
مصداقيتــه، كمــا تقــدم خدمــات الهاتــف الثابــت والجــوال والبيانــات واإلنترنــت للجميــع فــي جميــع أنحــاء 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عــالوة علــى تقديــم خدمــات أخــرى للعمــالء مــن رجــال األعمــال.

3. تفاصيل االتصال بنا

من داخل اإلمارات العربية المتحدة، رقم االتصال المجاني )24 ساعة، 7 أيام هاتف:
في األسبوع(

• لعمالء اتصاالت: 101
• للعمالء غير المشتركين في اتصاالت: 800 101

care@etisalat.aeالبريد اإللكتروني:
etisalat.aeويب:

فاكس:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: لجميع الخدمات 105 

لخدمات اإلنترنت: 06-7460444 
من خارج اإلمارات: 971400444105+

مركز أبوظبي لألعمال “الرئيسي”، مبنى المكتب الرئيسي بأبو ظبي )شارع مركز األعمال الرئيسي 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طريق المطار القديم

مركز دبي ديرة لألعمال، مبنى المكتب الرئيسي لمنطقة دبي )شارع بني 
ياس – ديرة(

مركز الشارقة المناخ لألعمال، المكتب الرئيسي بالشارقة
مبنى )شارع المناخ، دوار الكويت(

ساعات العمل الرسمية: األحد - الخميس: 08:00 - 20:00
 السبت: 08:00 - 13:00

لمراكز األعمال األخرى األقرب إليك، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بنا
 etisalat.ae أو اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم المجاني 101.
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بالنســبة لبعــض الخدمــات والمنتجــات، مثــل باقــات إنترنــت الهاتــف المحمــول، 
إدارة  فــي  لمســاعدتكم  الخدمــات  بعــض  تحديــد  “اتصــاالت”  لكــم  تتيــح 
ــاوز  ــرة تتج ــي كل م ــعارًا ف ــى إش ــوف تتلق ــات. س ــى الباق ــهرية عل ــك الش نفقات
فيهــا نســبة معينــة مــن الحــد األقصــى الخــاص بــك. تــم تطبيــق هــذه اإلجــراءات 
لتجنــب مفاجــآت فواتيــر العمــالء ومنحــك المرونــة فــي مراقبــة والتحكــم فــي 
إنفاقــك الشــهري، كمــا تعتبــر هــذه أيضــً آليــة افتراضيــة تســتخدمها اتصــاالت 

ــي. ــوال الدول ــت الج ــات إنترن ــتخدمي باق لمس

يتم إبالغ عمالئنا عن أي زيادة في الرسوم قبل تنفيذ التغييرات.

الشروط واألحكام 
الخاصة بخدماتنا

لشــركة  العامــة  للشــروط  والخدمــات  المنتجــات  خدمــات  جميــع  تخضــع 
العميــل.  نبرمهــا مــع  اتفاقيــة  أي  اتصــاالت، والتــي تعتبــر جــزءًا مهمــً مــن 
للحصــول علــى نســخة مــن الشــروط واألحــكام العامــة، يرجــى زيــارة موقعنــا 
اإللكترونــي etisalat.ae كمــا تتوفــر أيضــً نســخ مــن الشــروط واألحــكام العامــة 
الخاصــة بنــا فــي مراكــز األعمــال الخاصــة بنــا )انظــر القســم 3 للحصــول علــى 

تفاصيــل الموقــع(.

باإلضافــة إلــى الشــروط واألحــكام العامــة الخاصــة بالعميــل، قــد توجــد شــروط 
وأحــكام أخــرى محــددة تنطبــق على كل منتــج أو خدمــة، والتي ســيتم إرفاقها 
وتوقيعــه  الطلــب  نمــوذج  إكمــال  يجــب  الخدمــة،  لتوفيــر  الطلــب.  بنمــوذج 
المســتندات  تقديــم  أيضــً  ويجــب  الالزمــة  المعلومــات  جميــع  توفيــر   مــع 

الداعمة المطلوبة.

لراحــة العمــالء، يمكــن االشــتراك فــي باقــات / خدمــات اتصــاالت، والتــي ال تتطّلب 
ــة  ــز خدم ــالل مرك ــن خ ــة م ــتندات الداعم ــل أو المس ــة العمي ــن هوي ــق م التحق
التفاعلــي،  الصوتــي  الــرد  ونظــام  اتصــاالت(  )موقــع  اإلنترنــت  عبــر  العمــالء، 
فــوري  بأثــر  للعميــل  وُملزمــً  قانونيــً  االشــتراك  يكــون  الحالــة  هــذه  وفــي 
 واشــتراكه يعنــي ضمنيــً أن الشــروط واألحــكام العامــة والخاصــة التصــاالت 

مقبولة للعميل.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــروط واألحــكام الخاصــة بنــا والمســتندات 
المطلوبــة، يرجــى زيــارة موقعنــا اإللكترونــي etisalat.ae أو االتصــال بمركــز 
ــك،  ــن ذل ــداًل م ــي 101 أو ب ــم المجان ــى الرق ــاالت عل ــع التص ــالء التاب ــة العم خدم
ــة  ــي خدم ــد ممثل ــع أح ــت م ــر اإلنترن ــرة عب ــة المباش ــل للدردش ــك التواص يمكن

.etisalat.ae العمــالء، قــم بزيــارة الموقــع اإللكترونــي

5. إلغاء الخدمة واستعادة الخدمة وخدماتنا

إلغاء الخدمة 
واستعادة الخدمة

إلغاء الخدمة 

ــع  ــهري م ــتراك الش ــع لالش ــي تخض ــك، والت ــاء خدمات ــي إلغ ــب ف ــت ترغ إذا كن
اتصــاالت، فيجــب عليــك عمومــً إرســال إشــعار لمــدة 30 يومــً علــى األقــل 
 أو تحمــل تكلفــة معادلــة لفتــرة اإلخطــار، تنطبــق اإليجــارات العاديــة خــالل 

فترة اإلخطار.

 4. شروط وأحكام الخدمات، بما في ذلك 
األسعار والتعريفات

تلبــي خدماتنا التــي  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  خدمــات  لكــم  نقــدم  نحــن 
يلــي: مــا  لدينــا  االتصــاالت  خدمــات  وتشــمل  متطلباتكــم، 

• االتصاالت الصوتية
• اتصاالت البيانات

• االتصاالت الالسلكية
• اإلنترنت

• التلفاز
• دليل االستفسار

• االتصال التجاري والتنقل والحلول المدارة
• حلول M2M والحوسبة السحابية

•  حلول األعمال اإللكترونية

كيفية شراء منتجاتنا 
وخدماتنا

موقــع  زيــارة  يرجــى  ومنتجاتنــا،  بخدماتنــا  كاملــة  قائمــة  علــى  للحصــول 
.101 المجانــي  الرقــم  علــى  العمــالء  خدمــة  بمركــز  اتصــل  أو   etisalat.ae
لدينــا خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية واســعة النطــاق، والتــي يمكــن 
ــك  ــي يمكن ــة الت ــودة الخدم ــان ج ــة لضم ــوات المختلف ــالل القن ــن خ ــراؤها م ش

توفيرهــا بمــا يناســبك.

• مراكز أعمال اتصاالت
• محالت التجزئة التابعة لشركة اتصاالت 

• شركاء التجزئة المختارون
• خدمة الرد الصوتي التفاعلي عن طريق الرقم المختصر للطلب

• مبيعات مركز رعاية العمالء
• مبيعات اتصاالت عبر اإلنترنت

• إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رمز قصير محدد مسبقً
• من خالل إدارة الحسابات لعمالء األعمال

لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة ومــكان شــراء منتجاتنــا أو االشــتراك فــي 
ــالء  ــة العم ــز خدم ــال بمرك ــي أو االتص ــع اإللكترون ــارة الموق ــى زي ــا، يرج خدماتن

ــال. ــابات األعم ــات إدارة حس ــق مبيع ــي 101 أو فري ــم المجان ــى الرق عل

نعمــل دائمــً علــى إّطالعــك علــى األســعار والرســوم المطبقــة. للحصــول علــى معلومات عن األسعار 
ــع  ــارة الموق ــى زي ــا، يرج ــا وخدماتن ــق بمنتجاتن ــة تتعل ــعار محدث ــات أس معلوم
الرقــم  علــى  العمــالء  خدمــة  بمركــز  االتصــال  أو   etisalat.ae اإللكترونــي 

المجانــي 101 للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل.
أو بــداًل مــن ذلــك، يمكنــك التواصــل للدردشــة المباشــرة عبــر اإلنترنــت مــع أحــد 

 .etisalat.ae ــارة الموقــع اإللكترونــي ممثلــي خدمــة العمــالء، قــم بزي
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إذا قمــت بإلغــاء طلــب الخدمــة بعــد بــدء العمــل فــي توفيــر الخدمــة المطلوبــة، 
فيجــب ســداد تكاليــف مثــل هــذه األعمــال. يجــب تســوية جميــع المســتحقات 

المتأخــرة التصــاالت قبــل أن نقــوم بإلغــاء خدمتــك.
حــددت الشــروط والبنــود العامــة الخاصــة بنــا الحــد األدنــى لفتــرات التأجيــر 
للخدمــات التــي نقدمهــا. مــا لــم تحــدد اتصــاالت خــالف ذلــك،. إذا ألغيــت 
خدمتــك قبــل انتهــاء الحــد األدنــى مــن مــدة التأجيــر، فســتكون ُملزمــً بالســداد 
التصــاالت عــن هــذا اإليجــار ومقابــل رســوم أخــرى كمــا لــو أنــك قمــت باســتغالل 
الحــد األدنــى مــن المــدة. وإذا ألغيــت الخدمــة، التــي تخضــع لمهلــة الحــد 
األدنــى، قبــل أن تنتهــي فتــرة الحــد األدنــى المذكــورة، ففــي هــذه الحالــة قــد 
ــروط  ــود وش ــً لبن ــاالت وفق ــر التص ــخ مبك ــم فس ــدد رس ــأن تس ــً ب ــون ُملزم تك

الخدمــة ذات الصلــة.
ــة  ــروط العام ــود والش ــً للبن ــك وفق ــاء خدمت ــي إلغ ــق ف ــاالت بالح ــظ اتص تحتف
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــق عل ــة للتطبي ــروف القابل ــمل الظ ــاالت. وتش ــة باتص الخاص
ــة  ــتخدام الوصل ــم باس ــم تق ــوم، أو إذا ل ــداد الرس ــر س ــت بتأخي ــر: إذا قم الحص
ــل أو  ــت بالتدخ ــر، أو إذا قم ــهر أو أكث ــدة 3 أش ــك لم ــة ب ــع الخاص ــبقة الدف مس
التالعــب فــي المعــدات التــي توفرهــا اتصــاالت بــدون صالحيــة خطيــة مســبقة 
تخولــك بفعــل ذلــك، أو إذا قمــت باســتغالل نظــام االتصــاالت بطريقــة احتياليــة 
أو ماكــرة علــى النحــو الــذي يحرمــه القانــون أو إذا قمــت باســتغالل مرافــق 

ــة. ــوط المحلي الخط
ــم 101.  ــى الرق ــالء عل ــة العم ــز خدم ــال بمرك ــى االتص ــل، يرج ــن التفاصي ــد م لمزي
للعمــالء مــن رجــال األعمــال، اتصــل بمديــر حســابك المعيــن أو اتصل علــى 8009111.

استعادة الخدمة

قــد تتمكــن مــن إعــادة تخزيــن الخطــوط المعلقــة بســبب عــدم ســداد الحســاب 
عنــد الطلــب عنــد تســوية جميــع المســتحقات المســتحقة فقــط فــي غضــون 3 
أشــهر مــن التعليــق المؤقــت للخــط. ســيتم تطبيــق الرســوم الســتعادة الخــط 
وجميــع الخدمــات المرتبطــة بــه، كمــا يتــم التعامــل مــع طلبــات اســتعادة 
الخدمــة بعــد التوقــف علــى أنهــا طلــب جديــد للخدمــة وســيتم تطبيــق رســوم 
التوصيــل الكاملــة. قــد تتمكــن مــن طلــب رقــم هاتفــك الــذي تــم إيقافــه إذا 
كان ال يــزال متاحــً. للحصــول علــى االســتمارة أو تفاصيــل حــول الرســوم، يرجــى 

االتصــال بمركــز خدمــة العمــالء علــى الرقــم المجانــي 101.

رفض  الخدمةرفض الخدمة

تحتفــظ اتصــاالت بالحــق فــي رفــض أي اشــتراك، أو رفــض الوصــول إلــى أي 
مــن خدماتنــا،  أو إنهــاء العقــود و/ أو تعليــق توريــد خدماتنــا وفقــً للشــروط 

واألحــكام العامــة الخاصــة بنــا.

6. الفواتير والسداد

طريقة الفوترة 
وفتراتها

ــك  ــداد لخدمت ــوم اإلع ــال أو رس ــوم االتص ــداد رس ــل س ــن العمي ــب م ــد ُيطل ق
مقدمــً، كمــا تخطــر بــه شــركة “اتصــاالت”. ُتدفــع رســوم الخدمــة بشــكل عــام 
ــرى  ــوم األخ ــاب الرس ــم احتس ــنوية. يت ــع س ــهرية / رب ــاط ش ــى أقس ــً عل مقدم
المتأخــرة بشــكل عــام علــى العميــل شــهريً، كمــا يكــون للعميــل الحريــة فــي 
اختيــار اللغــة المفضلــة، ســواء العربيــة أو اإلنجليزيــة، الــذي يرغــب فــي اســتالم 
ــورة  ــي فات ــورة ف ــخ الفات ــتحق وتاري ــغ المس ــن المبل ــيتم تضمي ــا. س ــره به فواتي
العميــل، كمــا أن الفواتيــر التــي لــم يتــم ســدادها خــالل فتــرة االئتمــان وال 
 تــزال مســتحقة بعــد تاريــخ انتهــاء الصالحيــة ســتجعل االشــتراكات المعنيــة 

عرضة لالنفصال.
للبيئــة  والصديقــة  الخضــراء  الفوتــرة  مبــادرة  مــن  كجــزء  اتصــاالت،  تقــدم 
لعمالئهــا فواتيــر إلكترونيــة بــداًل مــن الفواتيــر المطبوعــة، أي عبــر الرســائل 
القصيــرة أو البريــد اإللكترونــي. يحتــاج العمــالء ببســاطة إلــى زيــارة مركــز األعمــال 
101. يرجــى  التابــع التصــاالت أو االتصــال بمركــز خدمــة العمــالء علــى الرقــم 
التأكــد مــن تقديــم معلومــات كاملــة وصحيحــة )العنــوان / البريــد اإللكترونــي( 

الســتالم فواتيركــم بنجــاح.

السداد مقابل 
خدماتك

لتحصيل المدفوعات، يتم قبول أنواع المدفوعات التالية:
• نقدًا

• بطاقة ائتمان
• شيكات )يخضع لشروط وأحكام اتصاالت(

قنوات السداد 

يمكنك الدفع مقابل خدماتنا للقنوات التالية:
• مراكز أعمال اتصاالت

• أجهزة اتصاالت للدفع النقدي
• محالت اتصاالت للتجزئة

• BizDirect )مدفوعات الخصم المباشر المعتمدة من البنك عبر اإلنترنت(
• خدمات اتصاالت عبر اإلنترنت

• البنوك
• منافذ بريد اإلمارات

• الدفع عبر الهاتف الجوال
• إيداع الشيكات في صناديق اإليداع

etisalat.ae
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سياسة اإليداع 
واالسترداد

قــد تقــوم اتصــاالت بتحصيــل اإليــداع مــن العميــل وإجــراء مثــل هــذه المراجعات 
ــب  ــد تطل ــي ق ــاالت الت ــمل الح ــة. تش ــاالت ضروري ــا اتص ــي تراه ــان الت ــى االئتم عل
فيهــا اتصــاالت إيداعــً مــن العميــل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عندمــا تكــون 
وثائــق تســجيل عمــل العميــل قيــد االنتظــار، حيــث تكــون إقامــة وتأشــيرة 
العميــل قيــد االنتظــار لالســتكمال وعندمــا تطلــب دوليــً، قــد يتــم طلــب اإليــداع 

قبــل توفيــر الخدمــات التــي تــم قطعهــا بســبب تأخــر ســداد الفواتيــر.
يتــم االحتفــاظ باإليداعــات التــي يتــم تحصيلهــا مــن عمالئنــا فــي حســاب 
الدائنــة قابلــة لالســترداد بشــكل  الودائــع واألرصــدة  تكــون  منفصــل، كمــا 
عــام بنــاًء علــى طلــب العميــل إللغــاء الخدمــة، بعــد التأكــد مــن قيــام العميــل 

بتســوية جميــع مســتحقات اتصــاالت بالكامــل.

7. عمليات معالجة الشكاوى 

التزامنا بخدمة العمالء

ــون  ــن ملتزم ــاالت. نح ــال اتص ــم أعم ــن صمي ــازة م ــالء الممت ــة العم ــر خدم تعتب
ــو  ــا ه ــاالت وهدفن ــات اتص ــات ومنتج ــن خدم ــودة م ــى ج ــالء بأعل ــد العم بتزوي
تلبيــة توقعــات عمالئنــا واحتياجاتهــم أو تجاوزهــا دائمــً. فــي حالــة عــدم الرضــا 
ــك،  ــا بذل ــم إخطارن ــن المه ــباب، فم ــن األس ــبب م ــاالت ألي س ــة اتص ــن خدم ع
ــن  ــا م ــتمرار ويمكنن ــا باس ــين خدماتن ــة لتحس ــا الفرص ــال بن ــا االتص ــث يمنحن حي

ــرعة. ــا بس ــاكل تواجهه ــة أي مش معالج

كيفية تقديم الشكاوى

فــي حالــة الرغبــة فــي تقديــم شــكوى رســمية، يرجــى االتصــال بمركــز خدمــة 
العمــالء المتوفــر علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيام فــي األســبوع أو القيام 
بزيــارة لمراكــز األعمــال ومراكــز الخدمــة والمنافــذ التابعــة التصــاالت. ممثلــو 
خدمــة العمــالء لدينــا مدربــون تدريبــً عاليــً للمســاعدة فــي حــل مشــكالت 
ــيقوم  ــل، فس ــكوى العمي ــل ش ــم ح ــم يت ــور. إذا ل ــى الف ــل عل ــكاوى العمي وش

ــل. ــن العمي ــة ع ــمية نياب ــكوى رس ــم ش ــا بتقدي ــالء لدين ــة العم ــو خدم ممثل

الهاتف 24 
ساعة في 

اليوم، 7 أيام 
في األسبوع

لألفراد من داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رقم االتصال المجاني 101.

من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
االتصال على الرقم 971400444101+

للمنشآت التجارية من داخل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رقم االتصال 8005800

من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
االتصال على الرقم 9718005800+

البريد اإللكتروني care@etisalat.ae
من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

105  فاكس من خارج دولة اإلمارات العربية 
المتحدة: 400444105 971+

ويب etisalat.ae

العمل على حل الشكاوى 

ــذا  ــدد ه ــا يح ــد، كم ــي فري ــم مرجع ــت رق ــكاوى تح ــام إدارة الش ــجل نظ يس
ــركة  ــاص بش ــم الخ ــام الدع ــى نظ ــد عل ــكل فري ــل بش ــة العمي ــم مكالم الرق
ــف  ــى مل ــول إل ــالء بالوص ــة العم ــق خدم ــي فري ــو ف ــمح ألي عض ــاالت ويس اتص

ــكواه. ــة ش ــً لحال ــه تحديث ــل ويعطي العمي
يجــب أن نحــدد مشــكلة العميــل فــي أقــرب وقــت ممكــن. إذا لــم نتمكــن 
ــى  ــرد عل ــكلة ون ــي المش ــق ف ــور، نحق ــى الف ــل عل ــكلة العمي ــح مش ــن تصحي م

ــكوى. ــكل ش ــل ل ــره بالح ــث، وُنخط ــأي تحدي ــل ب العمي

etisalat.ae
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8. معلومات الدليل

ــو خدمات الدليل ــاالت ه ــاص باتص ــتعالم الخ ــام االس ــف ونظ ــة الهات ــن أدل ــدف م ــون اله يك
تزويــد الجمهــور بوســائل العثــور علــى الرقــم المطلــوب بســرعة وســهولة.

نحــن نقــدم معلومــات الدليــل بتنســيق مطبــوع )أدلــة مطبوعــة، ومتوفــرة أيضــً 
علــى شــكل قــرص مضغــوط( وعلــى أســاس االستفســار )اســتعالم الدليــل( عــن 

طريــق االتصــال بالرمــز القصيــر 181.
تحتوي معلومات الدليل على األقل على:

• االسم
• رقم الهاتف

ُتطلــب موافقــة العميــل الُمســبقة لنشــر أو إتاحــة معلومــات الدليــل الخاصــة 
بــه. يمكــن للعميــل طلــب عــدم تضميــن رقــم هاتفــه فــي دليــل الهاتــف و / أو 

خدمــة االســتعالم الدليــل.
نحن نقدم خدمة االستعالم عن الدليل الوطني الكامل على الرقم 181.

ــكل  ــم ل ــل 1 دره ــً مقاب ــون ثابت ــم 181 يك ــى الرق ــة عل ــة الناجح ــعر المكالم س
ــاج األمــر إلــى  مكالمــة باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة، وعــادًة مــا يحت
العميــل  اســم  نقــدم  والبحــث ولكننــا ال  الموقــع  معلومــات إضافيــة عــن 

وعنوانــه مقابــل رقــم الهاتــف ألســباب تتعلــق بالخصوصيــة.

9. خصوصية معلومات العميل

خصوصيتك هي 
أولويتنا

ــف  ــتخدام والكش ــع واس ــاالت جم ــة باتص ــة الخاص ــة الخصوصي ــي سياس تغط
ــل  ــد التعام ــاالت عن ــا اتص ــوز أن تجمعه ــي يج ــخصية الت ــات الش ــن المعلوم ع
ــا  ــراء منتجاتن ــد ش ــت، أو عن ــى اإلنترن ــا عل ــول موقعن ــد دخ ــل عن ــا، مث بخدماته
وخدماتنــا، أو عنــد االتصــال بمركــز خدمــة العمــالء لدينــا. نحــن نحمــي معلومات 
لشــركة  بالنســبة  أولويــة  العميــل  خصوصيــة  بأمــان،  الشــخصية  العميــل 

ــا. ــا لحمايته ــارى جهدن ــذل قص ــن نب ــاالت، ونح اتص
تتخــذ اتصــاالت االحتياطــات الالزمــة لحمايــة معلومــات العميــل الشــخصية 
ــه  ــرح ب ــر المص ــول غي ــك الوص ــتخدام، وكذل ــوء االس ــرقة وس ــاع والس ــن الضي م

والكشــف والتعديــل والتدميــر.
تتبــع شــركة اتصــاالت سياســات صارمــة تحكــم وصــول الموظفين إلى ســجالت 
ــراض  ــر ألغ ــجالت أو التقاري ــالء أو الس ــابات العم ــى حس ــل إل ــن نص ــالء، فنح العم
العمــل المصــرح بهــا فقــط للحصــول علــى معلومــات حــول العمــالء تســاعدنا 

فــي تقديــم الخدمــات واســتخدام هــذه المعلومــات ألغــراض تجاريــة فقــط.
ــس  ــق. ينعك ــر دقي ــكل غي ــتخدامها بش ــات واس ــى المعلوم ــول عل ــد الحص نري
الكثيــر مــن هــذه المعلومــات علــى فاتــورة الهاتــف كل شــهر. إذا كان لديــك أي 

خطــأ فــي دقــة أي معلومــات، يرجــى االنتبــاه لتصحيحهــا.

اإلفصاح عن 
المعلومات خارج 

اتصاالت

ــع  ــر. وم ــى الغي ــالء إل ــة بالعم ــال الخاص ــات االتص ــر معلوم ــع أو نؤج ــن ال نبي نح
ــر، ووكاالت  ــزم األم ــالء إذا ل ــات العم ــن معلوم ــف ع ــوم بالكش ــا نق ــك، فإنن ذل
إنفــاذ القانــون، والســلطات المختصــة، لحمايــة الممتلــكات أو المصالــح العامــة 
أو مســائل تتعلــق بأمــن الدولــة. أيضــً، مــن خــالل عمليــة التحقــق مــن االئتمــان 
ــاح  ــاالت باإلفص ــوم اتص ــً أن تق ــروري أيض ــن الض ــان. وم ــر االئتم ــة تقاري ــع وكال م

ــة. ــر المحكم ــال ألم ــات لالمتث ــن المعلوم ع

10. كيفية الحصول على مدونة قواعد الخدمة

تم نشر مدونة قواعد الخدمة هذه على موقعنا على العنوان
http://etisalat.ae/codeofpractice
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تسجيل الدخول 
إلى

etisalat.ae
لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على 101


