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مقدمة   .1
ت�ســـري هذه ال�سروط والأحـــك�م اخل��سة )امل�س�ر اإليهـــ� فيم� بعد بـ 

“ال�سروط اخل��سة ب�خلدمة”( على اخلدمة املقدمة من ات�س�لت 
للعملء، اإ�س�فـــًة اإىل الأجزاء الأخرى املكونة للتف�قية املربمة بني 

ات�س�لت والعميل.

تعريفات  .2
ات�س�لت  بــني  التع�قدي  التــفــ�ق  جممل  تعني  “التف�قية”  اأ( 

التف�قية  تت�سمن  حيث  اخلدمة،  تقدمي  بخ�سو�ص  والعميل 

الع�مة  والأحك�م  ال�سروط  من   2.1 املــ�دة  يف  املدرجة  البنود 

)خدم�ت الأعم�ل(. 

اأو  ي�سرتي  الــذي  الكي�ن  اأو  ال�سخ�ص  به  يق�سد  “العميل”  ب( 

ي�سرتك يف اخلدمة.

من  اأي  اأو  للت�س�لت  ــ�رات  الإم موؤ�س�سة  تعني  “ات�س�لت”  ج( 

ال�سرك�ت الت�بعة واململوكة له� ب�لك�مل.

تعني  الأعم�ل(”  )خــدمــ�ت  الــعــ�مــة  والأحـــكـــ�م  “ال�سروط  د( 

ال�سروط والأحك�م الع�مة املطبقة من ات�س�لت على منتج�ت 

اللكرتوين  املوقع  على  للجمهور  املن�سورة  الأعم�ل  وخدم�ت 

امل�س�ر  الت�س�ل  قنوات  خلل  من  اأي�س�  واملت�حة  لت�س�لت 

الع�مة لت�س�لت  والأحك�م  ال�سروط  34 من  الفقرة  اإليه� يف 

)خدم�ت العم�ل(.

بروتوكول  عرب  التلفزيوين  البث  يعني  النرتنت”  “تلفزيون  ه( 

النرتنت. 

“مدة احلد الأدنى” يكون له� املعنى الوارد يف امل�دة 4 )ب(. و( 

 Business“ ”للأعم�ل “التلفزيون  خدمة  تعني  “اخلدمة”  ز( 

يف  ب�لتف�سيل  مو�سح  هو  كم�  ات�س�لت  من  املقدمة   ”TV

امل�دة 3.

وصف الخدمة  .3
خدمة “التلفزيون للأعم�ل” من ات�س�لت هي خدمة بث تلفزيوين 

 .(STB) عـــرب بروتوكول النرتنت بوا�سطة جهـــ�ز ا�ستقب�ل تلفزيوين

تقـــدم هذه اخلدمة ب�ســـكل اأ�س��سي لل�ســـرك�ت املتو�سطة وال�سغرية 

وقطـــ�ع العمـــ�ل يف دولة الإم�رات العربية املتحـــدة. تتوفر اخلدمة 

على اأ�س��ص اأنه� ق�ئمة بذاته� وتقوم على مبداأ اختي�ر العميل لب�ق�ت 

القنـــوات التي تقوم ات�س�لت ب�إعداده� م�سبقـــ� اأو التي تغريه� من 

وقت لآخر. 

4. بدء الخدمة ومدتها 
يبـــداأ �سريـــ�ن التف�قيـــة وت�سبـــح ملزمـــة اعتبـــ�را مـــن ت�ريخ  اأ( 

تقدميه� اىل ات�س�لت واعتم�ده� له� )“ت�ريخ النف�ذ”(. 

يكـــون احلـــد الأدنى لهـــدذ التف�قية مدة ل تقل عـــن 12 �سهرا  ب( 

)ي�ســـ�ر اإليهـــ� فيم� بعد بــــ “مدة احلـــد الأدنى”( زالتـــي تبداأ 

اعتبـــ�را مـــن الت�ريخ الذي توفر فيه ات�ســـ�لت اخلدمة للعميل 

)“ت�ريـــخ التفعيـــل”( اأو ت�ريخ ا�ستخدام العميـــل للخدمة لأول 

مرة، اأيهم� يكون اأول. 

5. التزامات العميل وقيود االستخدام
اإ�س�فـــة اإىل التزام�ت العميل وقيـــود ال�ستخدام الواردة يف البند 6 

من ال�سروط والأحـــك�م الع�مة خدم�ت الأعم�ل(، تنطبق التزام�ت 

العميل وقيود ال�ستخدام الت�لية على اخلدمة: 

يجـــب على العميـــل اأن ي�سرتك يف احلزمـــة الأ�س��سية لتلفزيون  اأ( 

الأعم�ل ب�عتب�ره �سرط� م�سبق� ل�سراء اأي ب�قة مميزة.

يجـــب اأن يكـــون العميـــل من قطـــ�ع الأعمـــ�ل وال�ســـرك�ت، اأي  ب( 

�سخ�سية اعتب�رية اأو هيئة حكومية ولي�ص �سخ�س� طبيعي�.

معـــدات  مـــن غرفـــة  البن�يـــة  الك�بـــلت يف  وتركيـــب  توفـــري  ج( 

الت�ســـ�لت اإىل نقطـــة تركيب اخلدمـــة هي م�سوؤوليـــة العميل 

وعلى نفقته اخل��سة.

الروابـــط الفنيـــة الأخـــرى والبنيـــة التحتية لل�سبـــك�ت وخوادم  د( 

الإعلميـــة، وو�ســـلت الك�بلت والألي�ف داخـــل مبنى العميل 

)الك�بـــلت املعدة لل�ستخـــدام يف نقطة النه�يـــة( التي يجب 

على العميل توفريهـــ� وتركيبه� على نفقته اخل��سة لكي تتمكن 

ات�س�لت من توفري اخلدمة.

يكـــون العميل م�سوؤول عن توفري وت�سبيـــط و�سي�نة نظ�م توزيع  ه( 

الك�بـــلت الذي يجب اأن يكون ملئم� لتقدمي اخلدمة يف مبنى 

العميل. 

يجـــب على العميـــل اأن يعني ويت�بـــع مع �سخ�ـــص مفو�ص لإدارة  و( 

النظ�م ليكون م�سوؤول عن اإدارة و�سي�نة معدات العميل.

6. التزامات اتصاالت
تلتـــزم ات�س�لت بتقـــدمي اخلدمة للعميـــل بن�ء على هـــذه ال�سروط 

والحك�م اخل��ســـة جنب� اإىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لهذه 

التف�قية وفق� للق�نون.

الرسوم والفواتير والدفع  .7
يرجـــى الرجـــوع اإىل امل�دة 12 مـــن ال�سروط والأحـــك�م الع�مة  اأ( 

)خدمـــ�ت الأعم�ل( للطـــلع على اأحك�م الر�ســـوم والفواتري 

والدفع التي تنطبق على اخلدمة ب��ستثن�ء م� مت ذكره وحتديده 

يف هذه ال�سروط والأحك�م اخل��سة ب�خلدمة. 

كل الر�ســـوم واملب�لـــغ امل�ستحقة علـــى اخلدمـــة مت تف�سيله� يف  ب( 

وثيقة املقرتح. 

يتـــم احت�س�ب ر�سوم الإيج�ر عن ال�سنـــة م�سبق� ب��ستثن�ء م� مت  ج( 

ذكـــره وحتديده يف هذه ال�ســـروط والأحك�م اخل��سة ب�خلدمة. 

ت�ستمل الف�تورة على املعلوم�ت الت�لية: 

 .)IPTV( جمموع ر�سوم تركيب تلفزيون النرتنت د( 

جمموع ر�سوم تقدمي اخلدمة �سنوي�.  ه( 

النرتنـــت  لتلفزيـــون  املميـــز  املحتـــوى  ر�ســـوم  جممـــوع   و( 

 .(premium IPTV(

ر�ســـوم تدفع مرة واحـــدة لرتقيـــة الب�قـــة اأو تخفي�سه�، ح�سب  ز( 

احل�لة. 

يتـــم اإعـــداد ف�تـــورة ب�إجم�يل ر�ســـوم اخلدمة عـــن الب�قة التي  ح( 

اخت�ره� العميل على اأ�س��ص �سنوي ويتم دفعه� مقدم�.   

ائتمان العميل والدفعات المسبقة   .8
والمبالغ المودعة 

يرجـــى الرجـــوع اإىل البند 13 مـــن ال�سروط والأحـــك�م الع�مة  اأ( 

)خدمـــ�ت الأعمـــ�ل( للطلع علـــى متطلب�ت ائتمـــ�ن العميل 

والدفعـــ�ت املقدمة واملب�لـــغ املودعة التي تنطبـــق على اخلدمة 

ب��ستثنـــ�ء مـــ� مت ذكـــره وحتديده يف هـــذه ال�ســـروط والأحك�م 

اخل��سة ب�خلدمة. 

لـــن تتم اإع�دة اأي ر�سوم اأو اأر�ســـدة اإىل العميل يف ح�لة الإنه�ء  ب( 

املبكر للخدمة. 

عنـــد ال�ســـرتاك يف اخلدمـــة، يقوم العميـــل ب�إجـــراء الدفع�ت  ج( 

الت�لية مقدم�: 

)1( ر�سوم �سنة واحدة اأو ر�سوم املدة املحددة يف العقد. 

)2( ر�سوم الإيج�ر عن ت�سليم اخلدمة وخدم�ت املحتوى املميز. 

9. أحكام أخرى 
كم� ت�سري الأحك�م ال�س�فية الت�لية على اخلدمة:

نـــوع الب�قة التـــي اخت�ره� العميـــل واملرخ�ص لهـــ� من مقدمي  اأ( 

املحتوى ل ميكن للعميل اإنه�وؤه� خلل مدة التف�قية.

ميكـــن اإ�س�فة قنوات جديدة اإىل الب�قـــة ويف هذه احل�لة �سيتم  ب( 

التع�مـــل معهـــ� ك�إ�س�فـــة اإىل الب�قة الأ�س��سيـــة وميكن فوترته� 

ب�سورة منف�سلة.

يف فـــرتة التجديـــد، ميكن للعميـــل تعديل القنـــوات التلفزيونية  ج( 

املختـــ�رة واإع�دة التف�و�ص على ر�ســـوم ال�سرتاك اإذا ك�ن ذلك 

ممكنـــ�. ويف هذه احل�لة، ف�إن قيمة الر�سوم القدمية لن ت�سبح 

ق�بلة للتطبيق، و�سيتم تطبيق ر�سوم معدلة جديدة.

تخ�ســـع �ســـروط واأحـــك�م اإعـــ�دة توزيـــع القنـــوات داخل غرف  د( 

والأحـــك�م  لل�ســـروط  للجمهـــور  العر�ـــص  ومن�طـــق  الفنـــ�دق 

املن�سو�ـــص عليهـــ� يف العقد املنف�سل للخدمـــة الذي مت توقيعه 

بني الفندق ومقدم املحتوى ني�بة عن ات�س�لت.

قـــد تكـــون هن�ك ح�جـــة اإىل جهـــ�ز فـــك ت�سفري القنـــوات من  ه( 

ات�س�لت للو�سول اإىل اخلدمة.

يبقـــى جه�ز فك ت�سفري القنوات املوؤجر للعميل ملكية ات�س�لت  و( 

ويجب اإع�دة ذلك اجله�ز )اإ�س�فة اإىل جميع امللحق�ت املقدمة 

مع جه�ز فك ت�سفري القنوات( اإىل ات�س�لت مبجرد اإنه�ء عقد 

اخلدمة.

حقوق الن�ســـر: خدم�ت املنتـــج، وب�ق�ت القنـــوات التلفزيونية،  ز( 

وجميـــع اأ�سك�ل املحتوى الذي �ســـراوؤه اأو اكت�س�بـــه و/اأو توزيعه 

مـــن قبـــل ات�ســـ�لت مبـــ� يف ذلـــك الدلئل هـــي ملكيـــة فكرية 

لت�ســـ�لت وحـــق مكت�سب من حقـــوق الت�أليـــف والن�سر ل�س�لح 

موؤ�س�ســـة الإم�رات للت�ســـ�لت.  ول يجوز ن�سخ هذه املحتوي�ت 

اأو اإعـــ�دة توزيعه� اأو بيعه� دون احل�سول على اإذن خطي م�سبق 

مـــن ات�س�لت. ل تقبل ات�س�لت اأي م�سوؤولية عن اأي اأخط�ء اأو 

اهمـــ�ل اأو غريه� من املخ�لف�ت يف ق�ئمـــة حمتوي�ت الدليل. ل 

يجود ا�ستخدام اأي جملد اأو ملف اإ�س�يف دون اإذن، كم� ل يجوز 

و�سع اأي ت�سمي�ت اأو اإعلن اأو مل�سق�ت اإىل الدليل.

الربامـــج والقنوات: ب�قـــ�ت التلفزيون / القنـــوات املخت�رة من  ح( 

قبـــل العميل ميكـــن لت�س�لت تغيريهـــ� اأو تعديلهـــ� دون �س�بق 

اإنذار.

اخلدمـــ�ت املقدمة عـــرب مركز الت�ســـ�ل الت�بـــع لت�س�لت /  ط( 

خدمـــ�ت ات�ســـ�لت عـــرب النرتنت/ نظـــ�م اخلدمـــة اله�تفية 

التف�علية/ ق�ئمة �س��سة التلفزيون:

اإذا ا�ســـرتك العميـــل يف اأي من اخلدم�ت عـــرب مركز الت�س�ل  ي( 

الت�بـــع لت�س�لت / خدمـــ�ت ات�س�لت عـــرب النرتنت/ نظ�م 

اخلدمـــة اله�تفيـــة التف�عليـــة/ ق�ئمـــة �س��سة التلفزيـــون، ف�إن 

ا�سرتاكـــه يكون ق�نوني� وملزمـــ� فورا للعميـــل. ال�سرتاك يعني 

�سمن� قبول العميل ب�سروط واأحك�م ات�س�لت.

يكـــون العميل وحده م�سوؤول عن �سحـــة جميع املعلوم�ت املت�حة  ك( 

ملركـــز الت�ســـ�ل الت�بـــع لت�ســـ�لت / خدمـــ�ت ات�س�لت عرب 

النرتنـــت/ نظـــ�م اخلدمة اله�تفيـــة التف�عليـــة/ ق�ئمة �س��سة 

التلفزيـــون يف وقت تقدمي طلب ال�سرتاك وعنـــد ا�ستخدام اأي 

مـــن اخلدم�ت املقدمـــة. تعترب هذه املعلومـــ�ت ق�نونية وملزمة 

للعميل.

حتتفـــظ ات�ســـ�لت بحقه� يف رف�ـــص اأي ا�ســـرتاك اأو احل�سول  ل( 

علـــى اأي من خدم�ته� اإذا م� ثبت اأن املعلوم�ت املقدمة من قبل 

العميـــل غـــري �سحيحة / غري دقيقة. ويف تلـــك احل�لة لن يكون 

للعميـــل اأي حقوق ق�نونية للمط�لبـــة بذلك ال�سرتاك اأو التقدم 

بطلب للح�سول على اخلدمة.

املحتـــوى التلفزيـــوين: مـــع وجـــود عـــدة مئـــ�ت مـــن القنـــوات  م( 

التلفزيونيـــة املت�حـــة يف خمتلف الب�قـــ�ت التي تقـــدم يف اإط�ر 

تلفزيـــون الك�بـــل )اإي ليـــف( اأو خدمـــ�ت تلفزيـــون ال�سرك�ت 

والأعمـــ�ل، يجوز لت�س�لت، وفق� لتوجيهـــ�ت حمددة، مراقبة 

املحتـــوى املقـــدم ويف بع�ص احلـــ�لت حجب اأو ق�ـــص ال�سور اأو 

ال�سوت الذي يعترب غري لئق وفق� للمع�يري املحلية. ومع ذلك، 

ين�سح العملء مبوا�سلة مراقبة املحتوى التلفزيوين خلي�راتهم 

املف�سلـــة وال�ستف�دة من مميـــزات الرق�بة الأبوية الق�ئمة على 

خ��سية (PIN) املدرجة يف جه�ز ال�ستقب�ل املقدم مع اخلدمة. 

وميكن احل�ســـول على ن�س�ئح اإ�س�فية عـــن حمتوى التلفزيون 

عند الطلب.

 10. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من 
قبل اتصاالت

يرجى الرجوع اإىل البند 17 من ال�سروط والأحك�م الع�مة )خدم�ت 

الأعمـــ�ل( للطلع على الأحـــك�م التي ت�سري على تعليق اخلدمة اأو 

ف�سله� اأو اإنه�ئه� من قبل ات�س�لت.

 11. اإلنهاء من العميل
اإذا رغب العميل ب�إنه�ء اخلدمة فيجب عليه تقدمي اإ�سع�ر خطي  اأ( 

م�سبق لت�س�لت ل يقل عن ثلثني  (30) يوم�.

يقر العميل ب�أن اإغلق ح�س�به قد ي�ستغرق مدة ت�سل اإىل (30)  ب( 

يوم� بعد ا�ستلم ال�سع�ر املتعلق ب�نه�ء اخلدمة. 

اإذا اختـــ�ر العميـــل اإنه�ء اخلدمة جزئيـــ� اأو كلي� قبل نه�ية مدة  ج( 

احلـــد الدنى، فيجب عليه دفع ر�ســـوم الإنه�ء املبكر لت�س�لت 

مبـــ� يعـــ�دل ر�ســـوم الإيجـــ�ر ال�سهـــري والر�سوم الأخـــرى التي 

حتت�ســـب علـــى العميـــل لو ا�ستمـــر يف عقـــد اخلدمـــة اإىل غ�ية 

ا�ستكم�ل فرتة احلد الأدنى.

12. التواصل مع اتصاالت 
ميكـــن للعميل الت�س�ل مع ات�س�لت للتحدث ب�س�أن اخلدمة املقدمة 

)مبـــ� يف ذلك هذه ال�سروط والأحـــك�م اخل��سة ب�خلدمة وال�سروط 

والأحـــك�م الع�مة )خدم�ت الأعمـــ�ل(، اأو اأي منتج اأو خدمة اأخرى 

تقدمهـــ� ات�س�لت، من خلل قنوات الت�س�ل املذكورة يف امل�دة 34 

من ال�سروط والأحك�م الع�مة )خدم�ت الأعم�ل(.




