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هـ .اختر باقتك
باقة 2GB

الباقة األساسية

مرنة

دقائق جمموعة االت�صال داخل ال�شركة
دقائق مرنة*
دقائق حملية
بيانات حملية
الكمية

باقة 6GB
مرنة

محلية

باقة 12GB

محلية

محلية

محلية

100

100

100

200

100

200

50

غري متاحة

175

غري متاحة

250

غري متاحة

غري متاحة

150

غري متاحة

350

غري متاحة

650

2GB

2GB

6GB

6GB

12GB

12GB

*مكاملات حملية ودولية فقط
باقة 2GB

باقة 12GB

باقة 6GB

 120درهم  110درهم  100درهم  160درهم  140درهم  250درهم  225درهم  200درهم

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

� 24شهر ًا

� 18شهر ًا

� 24شهر ًا

� 12شهر ًا

� 18شهر ًا

� 24شهر ًا

موبايل .............................................
موبايل .............................................
موبايل .............................................
موبايل .............................................
موبايل .............................................

و .اختر جهازك* (مع عقد ا�شرتاك فقط)
أجهزة Apple

iPhone iPhone7 32GB
iPhone iPhone7 128GB
iPhone iPhone7 256GB
iPhone iPhone7 Plus 32GB
iPhone iPhone7 Plus 128GB
iPhone iPhone7 Plus 256GB
iPhone SE 16GB
iPhone SE 64GB
iPhone 6s 16GB
iPhone 6s 64GB
iPhone 6s 128GB
iPhone 6s Plus 16GB
iPhone 6s Plus 64GB
iPhone 6s Plus 128GB
Samsung Devices

Samsung Galaxy S7 32GB
Samsung Galaxy S7 edge 32GB
Samsung Galaxy Note 7 64GB
أجهزة أخرى

Blackberry DTEK50 16GB
Blackberry Priv 32GB
Huawei P9 LTE 32GB
HTC 10 LTE 32GB
Xiaomi Redmi Enhanced 16GB
Xiaomi Mi4i 16GB
Xiaomi Redmi Note 2 - 16GB
Xiaomi Mi Note 64GB
*يخ�ضع تو�صيل اجلهاز لتوافر املخزون

تو�صيل اجلهاز:

 عرب خدمة التو�صيل

 يف املوقع

درهم شهريًا
( 12شهرًا)

درهم شهريًا
( 18شهرًا)

درهم شهريًا
( 24شهرًا)

220
255
290
265
300
335
140
175
190
225
260
225
260
290

150
175
200
180
205
230
95
120
130
155
180
155
180
205

115
140
165
145
170
195
75
100
100
125
150
125
150
175

( 12شهرًا)

( 18شهرًا)

( 24شهرًا)

208
233
255

172
189
156

129
142
117

( 12شهرًا)

( 18شهرًا)

( 24شهرًا)

100
242
155
200
37
60
75
141

70
161
105
135
25
40
50
94

55
121
80
105
19
30
37
70

اللون

اللون

اللون

الكمية

الكمية

الكمية

#IMEI

ز .اختر المزايا اإلضافية
دقائق داخل الشركة

الدقائق

درهم/ال�شهر

دقائق دولية

رسائل نصية (محلية/دولية)

ر�سائل ن�صية

الكمية

درهم/ال�شهر

الدقائق

الكمية

درهم/ال�شهر



30

10



60

10



70

50



100

25



100

15



150

100



300

50



300

40



350

200



500

75



500

60



600

300



1000

100



1000

100

˚المزايا اإلضافية الستقبال
المكالمات أثناء التجوال





الدقائق ال�صالحية بالدرهم الكمية
100
� 24/15ساعة
�/50شهر
40
•
غري حمدودة
 30/95يوم

الكمية

البيانات

دقائق محلية

الدقائق

درهم/ال�شهر

GB

درهم/ال�شهر



240

60



1

60



500

120



5

149



800

180



12

219

الكمية

الكمية

˚المزايا اإلضافية لبيانات التجوال


ال�صالحية بالدرهم الكمية
GB
غري حمدودة• � 24 / 35ساعة



1GB



3GB

� / 250شهر
عقد � 12شهر
� / 400شهر
عقد � 12شهر

*مزايا الدقائق الدولية اال�ضافية ت�شمل كل الدول فيما عدا الدول املذكورة يف القاءمة.
˚وهي ت�شمل اي�ضا كافة امل�شغلني املف�ضلني ويحق اال�شرتاك بها العمالء الذي تقوم �شركاتهم بدفع فواتري خطوطهم.
• تطبق �سيا�سة اال�ستخدام العادل ( 150دقيقة يومي ًا للمكالمات و 500ميجابايت يومي ًا للبيانات ،والتي �سيتم تخفي�ض �سرعتها بعد نفادها) .يبداء تفعيل الباقة وخ�صم الر�سوم فقط عند الإ�ستخدام ,نف�س ال�شروط تنطبق لتجديد الباقة.



لإلغاء اال�شرتاك يف الر�سائل الن�صيّة حول احلمالت الرتويجية والعرو�ض من «ات�صاالت»

ح .اختر خدماتك األخرى
 ........................................................................... درهم*
 افرتا�ضي
حد املكاملات:
VIP cap 
Hard Cap 
حد البيانات:
 نعم (�إيداع) ......................................................
 ال
املكاملات �أثناء التجوال:
عر�ض خا�ص........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ :
ط .الفواتير والدفعات
خيارات الدفع (للخطوط املدفوعة مع جهاز للأفراد):
 اقتطاع مبا�شر  -ح�ساب بنكي
 دفع تلقائي  -بطاقة ائتمانية

 دفعة مقدمة بقيمة  1000درهم

�أقر /نقر ب�أن �إكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �شروط و�أحكام «ات�صاالت» اخلا�صة بخدمة .New Business Ultimate

التوقيع:

التاريخ........................./................/................ :

لالستخدام الرسمي فقط
الشركات

االفراد

� صورة عن بطاقة هوية
 ك�شف ح�ساب بنكي

� شهادة راتب
� شهادة ال مانع من ال�شركة

� صورة عن هوية ال�شخ�ص امل�صرح له
 ر�سالة التفوي�ض	

هوية املوظف ........................................................................................................................................................................................................................... :التوقيع:
رقم املوبايل:

 رخ�صة جتارية �سارية املفعول
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جهة التفعيل:

ES Private 
ES Gov 
		
Managed SMB 

اخلتم
لل�شركاء/للوكالء

Managed Indirect 
Roadshow 

Alternate Managed 
Business Centre/Franchise 

New Business Ultimate
 .1التطبيق
أ) حتكم ه��ذه ال���ش��روط والأح �ك��ام ت��وري��د ك��ل منتجات وخدمات
االت���ص��االت ال ��واردة �ضمن منتج Business Ultimate
«اخلدمة» بني �شركة الإمارات لالت�صاالت «ات�صاالت» و�أي طرف
ي�ستخدم هذه اخلدمة «العميل » ،ومتثل هذه ال�شروط والأحكام
اتفاقية مربمة بني «ات�صاالت» والعميل .وعقب بدء ا�ستخدام
اخل��دم��ة ،يُعد العميل ق��د اطلع على ه��ذه ال�شروط والأح�ك��ام
وا�ستوعبها وقبلو لها.
ب) تخ�ضع ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ل�ل���ش��روط والأح� �ك ��ام ال�ع��ام��ة ل�شركة
«ات�صاالت» ،الواردة يف املوقع الإلكرتونى etisalat.ae؛ وعند
وج��ود تعار�ض بني �شروط هذه االتفاقية ،وال�شروط والأحكام
العامة ،تكون الأولوية ل�شروط هذه االتفاقية.
« .2الخدمة» المقدمة
أ)أتوفر «ات�صاالت» اخلدمة طبق ًا لهذه االتفاقية.
ب)بيق ��ر العميل �أنه ق ��د بذل كل اجله ��ود الالزمة لالط�ل�اع على كل
�ش ��روط و�أحكام اخلدم ��ة التي ي�شرتيه ��ا ،وي�شمل ذل ��ك الأ�سعار
واملزاي ��ا املقدم ��ة �ضم ��ن اخلدم ��ة ،طبق� � ًا مل ��ا ذُ ك ��ر يف املوق ��ع
الإلك�ت�روين .وب�صفة خا�صة ،ف� ��إن العميل على دراي ��ة بتكلفة �أي
مزايا و� /أو خدمات �إ�ضافية ،تزيد عن تلك املحددة يف اخلدمة.
ج)جال يح ��ق للعميل �س ��وى ا�ستخدام رقم الهاتف اجل ��وال املخ�ص�ص
ل ��ه من �شركة «ات�صاالت» ،ولي�س ل ��ه �أي حقوق ملكية تخ�ص ذلك
الرقم .وحتتفظ «ات�صاالت» لنف�سها بحق تغيري الرقم املخ�ص�ص
للعمي ��ل لأي �أ�سب ��اب فني ��ة �أو ت�شغيلي ��ة �أو قانوني ��ة �أو �أي �أ �سباب
�أخ ��رى .وتظ ��ل �شريح ��ة اخلط املقدمة م ��ع اخلدم ��ة �أو املوجودة
بالفع ��ل بح ��وزة العمي ��ل ملكي ��ة خا�صة ل�شرك ��ة «ات�ص ��االت» ،وال
يح ��ق للعميل �سوى ا�ستخدامها فقط ،عل ��ى �أن يكون ذلك بغر�ض
ا�ستعم ��ال اخلدم ��ة و� /أو �أي خدم ��ات �أخ ��رى مقدم ��ة من �شركة
«ات�صاالت»
د)د ُيق ��ر العميل �أن قي ��ود و �ضوابط اال�ستخدام العادل قد ت�سري على
مكونات الباقة ،طبق ًا ملا يُذكر يف املوقع الإلكرتوين.
 .3حاالت انقطاع الشبكة
أ)أيُقر العميل �أن «ات�صاالت» الت�ستطيع �ضمان توفري خدمة خالية
من �أي عيوب ،و�أن جودة اخلدمة قد تت�أثر بعوامل خارجة عن
�إرادة «ات�صاالت» .وال ت�ضمن «ات�صاالت» توفر اخلدمة يف كل
مناطق دولة الإم��ارات يف كل الأوق��ات �أو �أال تكون هناك حاالت
انقطاع �أو ت�شوي�ش يف اخلدمة.
ب)ب ُيق ��ر العميل �أنه يج ��وز لـ«ات�صاالت» م ��ن �آن لآخر �إج ��راء �أعمال
�صيانة �أو اختبار لل�شبكة اخلا�صة بها� ،أو �إ�صالح �أي �أعطال فيها،
و �أن ��ه قد تكون هن ��اك حاالت انقطاع غري متوقع ��ة لأي �سبب ،قد
ت�ؤدي �إىل انقطاع اخلدمة .و �ستبذل «ات�صاالت» جهودها املعقولة
للإ�صالح الفوري لأي عي ��وب يف �شبكتها ،وتقليل فرتة �أي انقطاع
غري متوقع .ويُقر العميل �أنه يجوز لـ «ات�صاالت» تغيري املوا�صفات
الفني ��ة للخدم ��ة ،عل ��ى �أال ت�ؤثر ه ��ذه التغيريات ت�أث�ي�ر ًا جوهري ًا
عل ��ى مو�ضوع اخلدم ��ة �أو �أدائها .و�ست�سعى «ات�ص ��االت» للحفاظ
على حاالت التوق ��ف امل�ؤقت للخدمة �أو انقطاعها يف �أ�ضيق حدود
ممكن ��ة ،و�سرت�س ��ل للعميل �إخط ��ار ًا م�سبق� � ًا بتلك احل ��االت� ،إن
كان ذل ��ك ممكن ًا م ��ن الناحية العملية ،وفق� � ًا لتقدير «ات�صاالت»
املنفرد.
 .4إصدار الفواتير
أ)أتر�سل «ات�صاالت» فاتورة �شهرية للعميل ،قد ت�شمل خدمات �أخرى
ي�ستخدمها العميل ،بالإ�ضافة �إىل املت�أخرات والر�سوم ال�سابقة.
ب)بيت ��م �سداد الر�سوم ال�شهرية مقدماً ،على �أن يجري �إر�سال فواتري
بالر�سوم الإ�ضافية الزائدة عن الباقة عقب اال�ستخدام.
ج)جيواف ��ق العمي ��ل على �س ��داد كل ر�سوم اخلدم ��ة يف التاريخ املحدد
الوارد يف الفاتورة ال�صادرة عن «ات�صاالت».
د)ديح ��ق ل� �ـ «ات�صاالت» تعليق �أو �إنهاء اخلدم ��ة �أو �أي جزء منها عند
ت�أخر العميل يف �سداد �أي مبلغ م�ستحق� ،أو عند جتاوز العميل حد
االئتمان الوارد �أو غري الوارد يف الفواتري .كما يحق لـ «ات�صاالت»
تخ�صي� ��ص رقم الهاتف اجلوال اخلا� ��ص بالعميل لعميل �آخر ،يف
حال عدم ال�سداد.
ه)ه �سيت ��م ح�ساب الر�س ��وم الإيجاري ��ة ال�شهرية والدقائ ��ق املجانية
وخدم ��ة الر�سائ ��ل الق�صرية والبيان ��ات ،كن�سبة ب ��دء ًا من تاريخ
اال�ش�ت�راك حت ��ى تاريخ الفات ��ورة الأوىل .وبعد ذل ��ك ،ابتداء من
دورة الفوات�ي�ر التالية ،ت�سري القيمة الإيجارية الكاملة ،ويح�صل
العمالء على كل الوحدات التي ت�شتمل عليها الباقة.
و)ويتم التحا�سب بنظام الدقيقة علي الدقائق املجانية �ضمن الباقه,
بينما يتم التحا�سب بنظام الثانية للدقائق خارج الباقه.
ز)زيقر العميل مب�س�ؤوليته عن كل النفقات التي يتم فر�ضها �أثناء
ا�ستخدام اخلدمة ،مبا يف ذلك تلك املفرو�ضة دون معرفة
العميل �أو �إذنه.
ح)حيجوز لـ «ات�صاالت» حت�صيل وديعة �أو دفعة مقدمة لتغطية تكاليف
اخلدم ��ة ،وتطبيق حد ائتمان على ا�ستخدام اخلدمة خارج حدود
الباق ��ة .ويجوز لـ «ات�صاالت» �إجراء عمليات التحقق املرجعية من
االئتمان اخلا�ص بالعميل ،وفق ًا ملا تراه منا�سباً.
ط)طتر�س ��ل «ات�ص ��االت» للعمي ��ل �إن ��ذار ًا قب ��ل ف �صل اخلدم ��ة نتيجة
ع ��دم ال�س ��داد �أو جتاوز حد االئتم ��ان املعمول ب ��ه ،ومتنحه فر�صة

ت�صحي ��ح املبلغ امل�ستحق قبل ف�صل اخلدمة .وتوفر «ات�صاالت» تفا
�صي ��ل ر �سوم �إعادة ت�شغيل اخلدم ��ة� ،إن كانت �سارية ،على موقعها
الإلكرتوين.
ي)ييع ��د الطلب املق ��دم من العمي ��ل لال�ستغناء عن ح�س ��اب اخلدمة
�أو تغي�ي�ر ا�شرتاك ��ه يف اخلدم ��ة ،تفوي�ض ًا لـ «ات�ص ��االت» لنقل كل
االئتمان وامل�ستحقات وااللتزامات اخلا�صة باخلدمة.
ك)كوحتتف ��ظ «ات�صاالت» لنف�سها بحق تعديل �أ�ساليب فر �ض الر�سوم
و الفوت ��رة اخلا�ص ��ة باخلدم ��ة .وطبق� � ًا لأحكام ه ��ذا البند ،متى
اقرتح ��ت زيادة ر�سوم اخلدمة �،سرت�سل «ات�صاالت » �إخطار ًا قبل
 28يوم� � ًا للعمي ��ل ،ومتنحه فر�صة �إنهاء العق ��د دون عقوبة ،قبل
�سري ��ان الزيادة يف الأ�سع ��ار� .إذا مت توفري جه ��از ب�سعر خمف�ض
عق ��ب ا�ش�ت�راك العميل مل ��دة � 24 /18 /12شه ��راً ،تظل ر�سوم
اخلروج اخلا�ص باجلهاز م�ستحقة.
 .5بدء الخدمة ومدتها
أ)أيبد�أ العم ��ل بهذه االتفاقي ��ة وت�شغيل اخلدمة يف تاري ��خ ا�ستكمال
العميل لنم ��وذج الطلب وقبوله وت�شغيل اخلدم ��ة عن طريق وكيل
«ات�ص ��االت» املفو � ��ض تفوي�ض ًا �صحيح� �اً� ،أو من تاري ��خ ا�شرتاك
العميل يف اخلدمة� ،أيهما �أقرب.
ب)بيجوز للعميل �إنه ��اء االتفاقية و �إيقاف اخلدمة بعد تقدمي �إخطار
مكت ��وب ل�شرك ��ة «ات�صاالت» قب ��ل �شهر ميالدي واح ��د �أو �أي مدة
�أق�صر حتددها «ات�صاالت».
ج)جيبلغ احلد الأدنى ملدة هذه االتفاقية �شهر ًا واحداً.
د)د ت�صب ��ح ر �س ��وم اخل ��روج م�ستحق ��ة �إذا خال ��ف العمي ��ل التزامه
باحلف ��اظ على تفعيل اال�ش�ت�راك ملدة � 24 /18 /12شهراً .كما
يجب على العميل دفع �أي مبالغ م�ستحقة على احل�ساب.
 .1للباقه اال�سا�سيه:
درهم  100م�ضروبا بعدد اال�شهر املتبقية علي نهاية العقد
 .2للباقه اال�سا�سيه مع عقد جهاز:
(ر�س ��م الإيجار ال�شه ��ري للجهاز م�ضروبا بع ��دد اال�شهر املتبقية
على نهاية العقد)  +ر�سوم اخلروج للياقة اال�سا�سيه (درهم 100
م�ضروبا بعدد اال�شهر املتبقية علي نهاية العقد).
ضال عن ذلك ،يحق لـ «ات�صاالت» ا�سرتداد ر�سوم اخلروج� ،إذا
ه)هوف� ً
قامت «ات�صاالت» ب�إنهاء العقد نتيجة خمالفة من جانب العميل.
 .6االستخدام القانوني للخدمة
لن ي�ستخدم العميل اخلدمة:
• ب�أ�سل ��وب يخال ��ف قوانني دول ��ة الإم ��ارات �أو ينتهك حقوق
�شركة «ات�ص ��االت» �أو �أي طرف خارجي (مبا يف ذلك حقوق
امللكية الفكرية).
• لإر�س ��ال �أو تعم ��د ا�ستالم �أو حتمي ��ل �أو تنزيل �أو ا�ستخدام
�أو �إع ��ادة ا�ستخدام مواد مهينة �أو خمل ��ة �أو م�ضرة بال�سمعة
�أو فاح�ش ��ة �أو متثل تهدي ��د ًا �أو تخالف �أي حقوق ملكية فكرية
�أو تخ ��ون الثقة �أو تنته ��ك اخل�صو�صي ��ة �أو �أي حقوق �أخرى،
�أو تك ��ون م�س�ؤولة عن �إث ��ارة م�ش ��كالت �أو كراهية عن�صرية،
�أو ت�شتم ��ل عل ��ى فريو �س ��ات �أو �أي رموز �أخرى ق ��د ت�ؤدي �إىل
اخل�سارة �أو ال�ضرر
• لإر�س ��ال �أو الأم ��ر ب�إر�سال �أي �إعالنات �أو مواد ترويجية غري
مطلوبة (الر�سائل غري املرغوب بها)
• ب�أ�سل ��وب ق ��د يحتك ��ر �شبك ��ة «ات�ص ��االت» �أو ي�ؤث ��ر ت�أث�ي�ر ًا
�ضار ًا عليها
أ)أال يجوز القيام ب�أي ا�ستخدام لربوتوكول نقل ال�صوت عرب الإنرتنت
�إال يف حدود القوانني والأُطر التنظيمية ال�سارية يف دولة الإمارات.
ب)ب�ستعط ��ي �أي خمالفة لتلك اال�ستخدام ��ات القانونية ،وفق ًا لتقدير
«ات�ص ��االت» املنف ��رد� ،شركة «ات�صاالت» احل ��ق يف تعليق �أو �إنهاء
االتفاقي ��ة و� /أو اخلدم ��ة ،و� /أو اتخ ��اذ �أي �إج ��راء �آخ ��ر طبق� � ًا
للقانون.
ج)جال تق ��ر «ات�صاالت» ب� ��أي معلومات �أو حمتوى ميك ��ن الو �صول �إليه
ع ��ن طريق اخلدم ��ة .يعد العميل م�س� ��ؤو ًال م�س�ؤولي ��ة منفردة عن
ا�ستخ ��دام اخلدمة يف احل�ص ��ول على حمتوى م�سم ��وح به قانون ًا
يف دولة الإمارات.
د)ديق ��ر العمي ��ل ويواف ��ق عل ��ى �أن اخلدم ��ة املقدم ��ة ل ��ه �إمن ��ا ه ��ي
ال�ستخدامه ال�شخ�ص ��ي فقط .ال يقوم العميل ب�إعادة بيع اخلدمة
�أو نقله ��ا ب� ��أي �ش ��كل كان لأي طرف خارج ��ي دون احل�صول على
موافقة �صريحة م�سبقة من «ات�ص ��االت» .قد ي�ؤدي عدم االمتثال
لهذا االلتزام �إىل قطع اخلدمة.
 .7حقوق شركة «اتصاالت»
أ)أ �إن �أي خمالف ��ة لأي بن ��د من بنود هذه االتفاقي ��ة �أو �أي �شروط �أو
�أحكام �أخ ��رى �سارية ،تخ ��ول �شركة «ات�ص ��االت» �أن تقوم بتعليق
�أو �إنه ��اء االتفاقية واخلدمة واملطالب ��ة بالتعوي�ض وقيمة الأ�ضرار
الناجتة عن هذه املخالفة.
 .8المسؤولية والتعويض
ب)بلن تك ��ون «ات�صاالت» م�س�ؤولة عن �أي خمالف ��ة للعقد �أو �إهمال �أو
�أي م�س�ؤولي ��ة �أخ ��رى (مبا يف ذلك امل�س�ؤولي ��ة الالحقة وامل�س�ؤولية
غري املبا�شرة) الناجمة  -طبق ًا للقانون  -عن �أي ت�صرفات قامت
به ��ا «ات�صاالت » �أو �أي من وكالئها ،ويعو � ��ض العميلـ «ات�صاالت»
ع ��ن ذل ��ك ،با�ستثن ��اء امل�س�ؤولي ��ة عن ح ��االت الوف ��اة �أو الإ�صابة
ال�شخ�صية.

ج)جل ��ن تتحم ��ل «ات�ص ��االت» امل�س�ؤولية جت ��اه العميل ع ��ن �أي �أ�ضرار
�أو خالف ��ه ،ناجت ��ة ع ��ن �أي ت�أخ�ي�ر يف تق ��دمي �أو �إع ��ادة خدمات
االت�ص ��االت� ،أو امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن �أي خ�سارة �أو �أ�ض ��رار ناجتة عن
االنقط ��اع �أو الف�صل الكلي �أو اجلزئي للخدم ��ة� ،أو امل�س�ؤولية عن
�أي خ�س ��ارة �أو �ض ��رر ناجت عن اخلدمة .ويع ��د العميل م�س�ؤو ًال عن
�أي خ�سارة �أو �ض ��رر يلحق ب�شبكة «ات�صاالت» نتيجة ا�ستخدام �أي
معدات/منتجات/برام ��ج غري معتم ��دة� ،أو ا�ستخدامها ب�أ�سلوب
غري معتمد من «ات�صاالت»
د)د�سيعو� ��ض العمي ��ل «ات�ص ��االت» ويداف ��ع عنها �ض ��د كل املطالبات
والإجراءات (الفعلية �أو املهدد بها) الناجتة عن �أداء «ات�صاالت»
اللتزاماتها مبوجب هذه ال�شروط والأحكام.
ه)هيبلغ احلد الأق�ص ��ى مل�س�ؤولية «ات�صاالت» ع ��ن الأ�ضرار املبا�شرة
 5.000درهم لكل واقعة ،بح ��د �أق�صى  10.000درهم لأي
عدد من الوقائع خالل �أي فرتة تبلغ � 12شهراً.
 .9القوة القاهرة
أ)أالتكون «ات�صاالت» م�س�ؤولة عن �أي �إخفاق �أو ت�أخري يف �أداء
التزاماتها نتيجة ع��وام��ل خ��ارج��ة ع��ن �إرادت �ه��ا ،وت�شمل هذه
العوامل على �سبيل املثال ال احل�صر :الظروف اجلوية بالغة
ال�سوء والفي�ضانات وال���زالزل وال�براك�ين واحل��ري��ق و�أع�م��ال
ال�شغب واحلروب وت�صاريف القدر وت�صرفات احلكومة �أو الدولة
واال�ضطراب املدين والنزاعات ال�صناعية.
 .10التجوال
أ)أيج ��وز تق ��دمي خدم ��ة التج ��وال ال ��دويل كج ��زء م ��ن اخلدمة يف
الباق ��ات املختلف ��ة �شريط ��ة توافرها ،ووج ��ود اتفاقية حمددة مع
مق ��دم اخلدم ��ة يف ال�شبك ��ة الأجنبي ��ة .ويق ��ر العميل ب� ��أن جودة
وتوف ��ر خدمات مق ��دم خدمة ال�شب ��كات الأجنبي �أم� � ٌر خارج عن
�إرادة «ات�ص ��االت» ،وال تُعد «ات�صاالت» م�س�ؤولة عن جودة �أو توفر
خدمات �أي �شبكة �أجنبية.
ب)بيح ��دد مقدم اخلدم ��ة الأجنب ��ي تكاليف ال ��و �ص ��ول �إىل ال�شبكة
الأجنبي ��ة ،و �سيت ��م �إدراج ه ��ذه الر�سوم يف الفات ��ورة املقدمة من
«ات�ص ��االت» .كم ��ا يج ��وز لـ«ات�ص ��االت» فر� ��ض ر�س ��وم �إ�ضافية.
وحتتف ��ظ «ات�ص ��االت» لنف�سه ��ا بح ��ق االحتف ��اظ ب�إي ��داع يخ�ص
التجوال ،وفق ًا ملا تراه منا�سب ًا يف كل حالة.
ج)جيقر العميل ب� ��أن يتحمل ر�سوم ًا على املكامل ��ات ال�صادرة والواردة
�أثن ��اء ا�ستخدام خدمة التجوال ،ويوافق على دفع كل تلك الر�سوم
املرتبطة بالتجوال الدويل.
 .11معلومات العميل
أ)أ�سيق ��دم العمي ��ل كل تل ��ك املعلوم ��ات وامل�ساعدة التي ق ��د تطلبها
«ات�ص ��االت» لأداء التزاماته ��ا مبوج ��ب هذه ال�ش ��روط والأحكام،
ويجوز لـ «ات�صاالت» �أن تطلب من العميل حتديث بيانات االت�صال
اخلا�صة به من �آن لآخر.
ب)بيخط ��ر العمي ��ل «ات�ص ��االت» عل ��ى الف ��ور ب� ��أي تغي�ي�ر يف بيانات
االت�صال اخلا�صة به.
ج)ج�ستتخذ «ات�صاالت» التدابري املعقولة ملنع اال�ستخدام غري امل�صرح
ب ��ه �أو الإف�ص ��اح ع ��ن �أي معلوم ��ات �شخ�صي ��ة تخ� ��ص العميل يف
حوزته ��ا ،طبق ًا للقوان�ي�ن واللوائح ال�سارية واملعم ��ول بها يف دولة
الإمارات.
د)دل ��ن تُف�صح «ات�صاالت» عن املعلوم ��ات اخلا�صة بالعميل لأي جهة
�شريك ��ة �أو �أي طرف خارجي ،دون احل�صول على موافقة العميل.
مينح العميل «ات�ص ��االت» حق الإف�صاح عن املعلومات ال�شخ�صية
للعمي ��ل لأطراف خارجية بغر�ض التحقق من الر�صيد �أو الأمن �أو
مكافحة الغ�ش �أو التحقق من الهوية.
ه)هيُقر العميل ب�أنه قد يُطلب �إىل «ات�صاالت» الإف�صاح عن املعلومات
ال�شخ�صي ��ة اخلا�ص ��ة ب ��ه ،امتث ��ا ًال لقوان�ي�ن دول ��ة الإم ��ارات� ،أو
التعليم ��ات ال�صريحة ال�صادرة عن �أي جه ��ة خمت�صة �أو ل�صالح
الأم ��ن الع ��ام �أو الأم ��ن الوطن ��ي .يج ��وز لـ«ات�ص ��االت» مراقب ��ة
ا�ستخ ��دام العميل للخدمة وت�سجيل �أي مكاملات مع مركز ات�صال
ال�شرك ��ة ،لأغرا �ض التدريب �أو الرقاب ��ة املالية �أو مراقبة اجلودة
�أو لأغرا �ض �أمنية �أو تنظيمية.
و)وبنا ًء على طلب من العميل ،وعقب القيام بعملية التحقق املنا�سبة،
�ستقوم «ات�ص ��االت» بتحديث املعلوم ��ات ال�شخ�صية يف �سجالتها
اخلا�صة بالعميل.
 .12جودة الخدمة ومركز اتصال
الشركة
أ)أيج ��وز للعمي ��ل االت�ص ��ال مبركز ات�ص ��ال العمالء التاب ��ع لل�شركة
عل ��ى رقم  101للح�صول على معلومات ع ��ن الأ�سعار وال�شروط
واخليارات املتاحة للعميل يف ظل اخلدمة التي يح�صل عليها.
ب)بيج ��وز للعميل تق ��دمي �شك ��وى ب�ش�أن اخلدم ��ة ،وذل ��ك باالت�صال
ب�شركة «ات�صاالت» على رقم .101
ج)ج�ست�سع ��ى «ات�صاالت» حل ��ل ال�شك ��وى ب�أ�سلوب معق ��ول ويف الوقت
املنا�س ��ب ،و �ستُبق ��ي العمي ��ل عل ��ى عل ��م مب ��ا مت يف التحقي ��ق يف
ال�شكوى.
 .13اللغة
مت ��ت �صياغة هذه ال�ش ��روط والأحكام باللغة العربي ��ة ،وتُرجمت �إىل
اللغة الإجنليزية .ويف حال وج ��ود �أي اختالف ،تكون الأولوية للن�سخة
ال�صادرة باللغة العربية.

 .14القانون المعمول به
تخ�ض ��ع ه ��ذه االتفاقية لقانون دول ��ة الإمارات ،ويخ�ض ��ع �أطراف هذه
االتفاقية ب�صورة ح�صرية للمحاكم الواقعة يف هذا النطاق القانوين.
 .15التحقق من هوية المشترك
يتعه ��د العميل بتقدمي �إثبات الهوية واملعلوم ��ات الأخرى وفق ًا للنموذج
املحدد من قبل «ات�صاالت » عند �شراء �شريحة ال�سيم ()SIM Card
م ��ن ات�صاالت وي�ضمن ب�أن كاف ��ة الوثائق واملعلوم ��ات املقدمة فعلية و
�صحيح ��ة .ويتحمل العميل وحده م�س�ؤولية �أي ��ة معلومات �أو وثائق غري
�صحيحة يتم تقدميها باملخالفة لهذا البند.
يقر العميل ب�أن ات�صاالت �ستقوم بت�سجيل التفا�صيل اخلا�صة ب�شريحة
ال�سي ��م ( )SIM Cardاملقدم ��ة مع املنت ��ج �إىل جانب �إثب ��ات الهوية
والبيانات .وي�سمح العميل مب�شاركة هذه املعلومات مع الوكاالت العامة
لدول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة بغر� ��ض تدقيق الهوي ��ة وللأغرا�ض
القانونية الأخرى.
يف احل ��االت التي تقوم فيها ات�صاالت بتزوي ��د العميل ب�شريحة ال�سيم
( )SIM Cardوت�سجي ��ل تفا�صي ��ل ه ��ذه ال�شريح ��ة وفق� � ًا للمعلوم ��ات
اخلا�ص ��ة بالعميل املعني ،يتعهد العمي ��ل ب�أنه �سيكون ال�شخ�ص الوحيد
�أو الهيئ ��ة الوحي ��دة الذي/الت ��ي ي�ستخدم/ت�ستخدم تل ��ك ال�شريحة.
ويتحم ��ل العميل م�س�ؤولية �.أي ا�ستخدام ل�شريحة ال�سيم ()SIM Card
من قب ��ل �أي �شخ�ص �آخر/هيئة �أخرى وي�شمل ذل ��ك امل�س�ؤولية املالية.
�إ�ضاف ��ة �إىل م�س�ؤولية ا�ستخدام �شريحة ال�سيم ( )SIM Cardلأغرا�ض
غري قانونية.
كم ��ا يتعه ��د العميل بعدم حتوي ��ل �شريحة ال�سي ��م ( )SIM Cardبدون
احل�صول على موافقة ات�صاالت اخلطية امل�سبقة.
ب ��دون االخالل بالتزام ��ات العميل مبوجب الفق ��رة ال�سابقة ،يف حالة
ا�ستخ ��دام �شريح ��ة ال�سي ��م ( )SIM Cardاملقدم ��ة للعميل ي�ش ��ار �إليه
يف م ��ا يلي بلفظ امل�شرتك الفعلي من قب ��ل �شخ�ص �آخر�أو هيئة �أخرى
بخالف العميل (ي�شار �إليه يف ما يلي بلفظ امل �شرتك الفعلي) ،يتعهد
امل�ش�ت�رك الفعلي ب�إعالم ات�صاالت بدون ت�أخري ب�ش�أن مثل هذا التغيري
يف ا�ستخدام �شريحة ال�سيم (.)SIM Card
ويج ��وز الت�صاالت وفق� � ًا خليارها املطلق تغي�ي�ر �سجالتها مبا يف ذلك
منوذج الت�سجيل لبيان معلومات امل�ستخدم احلايل امل�ستخدم ل�شريحة
ال�سي ��م ( )SIM Cardب�صفت ��ه م�ش�ت�رك ًا فعلي ًا ل�شريح ��ة ال�سيم (SIM
� )Cardشريط ��ة �أن مينح امل�ستخدم احلايل موافقته اخلطية على نقل
ا�ش�ت�راك �شريحة ال�سيم ( .)SIM Cardيف حال ��ة حتقيق ذلك والتزم
امل�ستخدم احلايل مبتطلبات تعريف الت�سجيل ،يحق الت�صاالت ت�سجيل
العمي ��ل احلايل كم�ش�ت�رك فعلي ل�شريحة ال�سي ��م( )SIM Cardوالذي
يتحم ��ل م�س�ؤولي ��ة كاف ��ة ا�ستخدام ��ات �شريحة ال�سي ��م ()SIM Card
وال يح ��ق للعميل ال�ساب ��ق امل�شرتك الفعل ��ي ا�سرتجاع �شريح ��ة ال�سيم
( .)SIM Cardوبالرغ ��م من ال�شروط املذك ��ورة �آنفاً ،يف حالة ا�ستالم
ات�ص ��االت طلب ًا خ�ل�ال مرحلة الت�سجيل من م�ستخ ��دم �شريحة ال�سيم
( )SIM Cardال ��ذي ال يك ��ون العمي ��ل امل�سج ��ل له ��ذه ال�شريحة ،يحق
الت�ص ��االت منح ت�سجي ��ل م�ؤقت با�سم امل�ستخدم م ��ع مراعاة ال�شروط
التالية:
أ)أالت ��زام امل�ستخ ��دم بتوقيع �إق ��رار وفق ًا لنموذج تعتم ��ده ات�صاالت
ي�ؤكد ح�صول ��ه على �شريحة ال�سيم ( )SIM Cardب�شكل قانوين
وبح�سن نية ومبوافقة العميل امل�سجل �أو بدون اعرتا�ض منه.
ب)بع ��دم �إمكاني ��ة الو�صول �إىل امل�ش�ت�رك الفعلي ملن ��ح موافقته على
تغيري الت�سجيل.
ج)جحتتف ��ظ ات�ص ��االت بح ��ق �إلغ ��اء الت�سجي ��ل امل�ؤقت ب ��دون �إعالم
امل�ستخ ��دم احل ��ايل يف �أي وق ��ت خالل مرحل ��ة الت�سجي ��ل �أو بعد
�ست ��ة �شه ��ور من انتهاء تاري ��ح الت�سجيل يف حال ��ة ظهور امل�شرتك
الفعل ��ي ومطالبت ��ه ب�شريح ��ة ال�سي ��م ( .)SIM Cardيتحم ��ل
امل�ستخدم احل ��ايل م�س�ؤولية �أية التزامات قانوني ��ة ومالية نا�شئة
عن ا�ستخدام �شريحة ال�سيم ( )SIM Cardبني موعد الت�سجيل
امل�ؤقت لغاية تاريخ �إلغاء الت�سجيل.
د)ديق ��ر امل�ستخدم احلايل ب� ��أن ت�سجيله م�ؤقت وميك ��ن �إلغا�ؤه يف �أي
وقت وفق ًا خليار ات�صاالت.
 .16إخالء مسؤولية:
عن ��د االنتهاء من تق ��دمي طلب ا�ستب ��دال العميل امل�سج ��ل ،يجب على
امل�ستخ ��دم �أن ي�ضع يف االعتبار ،عواقب تق ��دمي ت�صريحات م�ضللة �أو
غ�ي�ر �صحيح ��ة يف القانون وحتت الإطار التنظيم ��ي ،ف�إنه يف احلالتني
على حد �سواء:
أ)أ�إ�ص ��دار ت �صري ��ح و� /أو قطع وعود م�ضللة ،كاذب ��ة �أو خادعة يف
مادة معينة� ،أو
ب)ب�إخفاء حقائق مادية عمداً� ،أو
ج)جعم ��د ًا �أو ب�إهمالإ�ص ��دار ت �صري ��ح ،وع ��د� ،أو �أي�ض� � ًا لغر�ض حث
«ات�ص ��االت » عل ��ى تق ��دمي فر�ص ��ة للم�ستخ ��دم للح�ص ��ول عل ��ى
ت�سجي ��ل بطاق ��ة � SIMأو لنق ��ل ا�ش�ت�راك ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة
م ��ن بطاق ��ة  .SIMيف �ضوء م ��ا ورد �أعاله ،يق ��ر امل�ستخدم(ة)
�أن ��ه (ا) �سيكون�/ستك ��ون وحده(ا) امل�س�ؤول(ة) ع ��ن �أي تزوير،
�إ�س ��اءة ،انته ��اك ،وخ�س ��ارة ،وخ ��رق واج ��ب قان ��وين ،والإخالل
بالعقود ،وتكلفة قانونية �أو �أي م�س�ؤولية تنطوي على الت�صريحات
الت ��ي �أدلت يف ه ��ذا الطلب ،حيث �سيتم �إدخ ��ال تفا�صيله(ا) يف
قاع ��دة بيانات «ات�ص ��االت » وا�ستبدال تفا�صي ��ل امل�شرتك الفعلي
لبطاقة  SIM،ويتعهد /تتعهد امل�ستخدم(ة) بتعوي�ض ودفاع عن
«ات�صاالت » وعدم �أخذ �إجراءات م�ؤذية �ضدها.

