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الشروط واألحكام
الخدمات المنزلية

المقدمة   .1
كافة  اىل  اإ�ضافة  باخلدمة(  اخلا�ضة  والأحكام  )ال�ضروط  والأحكام  ال�ضروط  هذه  ت�ضري 

مكونات التفاقية املربمة بني »ات�ضالت« وعمالئها على اخلدمَة املقدمة من »ات�ضالت« 

اىل العميل.

التعريفات   .2
وتعد  والعميل  »ات�ضالت«  بني  املربمة  التفاقية  جممل  بها  يق�ضد  »االتفاقية«  )اأ ( 

جزءا من الأحكام الواردة يف البند 3 من ال�ضروط والأحكام  العامة )للم�ضتهلك(.

»عميل« كل �ضخ�ص يقوم ب�ضراء اخلدمة اأو ال�ضرتاك فيها. )ب ( 

»ات�صاالت« �ضركة جمموعة الإمارات لالت�ضالت �ص.م.خ )ج( 

�ضراء  على  العميل  فيها  يوافق  التي  اخلطة  تعني  الثابته«  الزمنية  »اخلطة  )د(  

اخلدمة للمدة املحددة يف منوذج طلب اخلدمة والتي ينطبق عليها ر�ضوم النهاء يف 

حال النهاء قيل املدة املذكورة.   

�ضراء  على  العميل  فيها  يوافق  التي  اخلطة  تعمي  ال�صهرية«  الزمنية  »اخلطة  )ه(  

اخلدمة ب�ضكل �ضهري متجدد.

العامة  وال�ضروط  الأحكام  تعني  )للم�ستهلك(«  العامة  وال�سروط  »الأحكام  )و(  

الأعمال(   )ولي�ص  امل�ضتهلك  ت�ضتهدف  التي  واخلدمات  املنتجات  على  ت�ضري  التي 

الت�ضال  قنوات  عرب  كذلك  واملتوفرة  اللكرتوين  »ات�ضالت«  موقع  على  واملن�ضورة 

الأخرى امل�ضار اليها يف البند 30 من الحكام وال�ضروط العامة )للم�ضتهلك(.

)ز( »احلد الأدنى ملدة ال�سرتاك« يكون لها املعنى الوارد يف البند 4 )ج(.

)و( »اخلدمة« هي اإحدى اخلدمات امل�ضار اليها يف البند 4 )ج( التي ا�ضرتك فيها العميل 

كما هو وارد تف�ضيال يف البند 3.

وصف الخدمة    .3
»ات�ضالت«  تقدمها  التي  الثابتة  الت�ضالت  خدمات  على  والحكام  ال�ضروط  هذه  ت�ضري 

من  واحدة  خدمة  من  اأكرث  يف  ي�ضرتك  اأن  العميل  قرر  اإذا  )ج(.   4 البند  يف  واملدرجة 

خدمة  كل  على  �ضت�ضري  والأحكام  ال�ضروط  هذه  فاإن  )ج(،   4 املادة  يف  املبينة  اخلدمات 

على حدة. 

بدء االتفاقية ومدتها   .4
للعميل  »ات�ضالت«  من  ت�ضليمها  تاريخ  من  اعتبارا  وملزمة  نافذة  التفاقية  تكون  )اأ ( 

وموافقته عليها )ي�ضار اإليه بـ“تاريخ النفاذ«(.

ات�ضالت  قبل  من  للعميل  اخلدمة  توفري  تاريخ  من  )»املدة«(  التفاقية  مدة  تبداأ  )ب ( 

)»تاريخ التفعيل«( والتي تعتمد على مدى قيام العميل بال�ضرتاك يف اخلطة الزمنية 

ال�ضهرية او يف اخلطة الزمنية الثابته   

يف  ال�ضرتاك«(  ملدة  الأدنى  بـ«احلد  اإليه  )ي�ضار  ال�ضرتاك  ملدة  الأدنى  احلد  يكون  )ج( 

للخدمة اذا اختار العميل ال�ضرتاك يف اخلطة الزمنية الثابته. ويكون احلد الأدنى 

ملدة ال�ضرتاك يف خدمات الت�ضالت الثابتة مبوجب ال�ضروط والأحكام التية: 

اأو  ال�ضوت  اأو  النرتنت  من:  اثنني  )ت�ضم  الثنائية«  »اإياليف   ، ليت«  »اإياليف   )1(

التلفزيون( »اإياليف الأحادية« )ت�ضم واحدا من: النرتنت اأو ال�ضوت اأو التلفزيون(، 

خدمة »ات�ضالت �ضيلكت«، »ال�ضامل« )انرتنت عري�ص النطاق(: 12 �ضهرا؛ 

»باقات اإياليف الثالثية القّيمة« والتي ت�ضمل »اإياليف« العائلية والريا�ضية والرتفيهية   )2(

الثالثية«  »اإياليف  وباقات  غيغا(   1 واملمتازة   500 واملتميزة  واملتميزة  والكومبو 

ال�ضوتية  اخلدمة  وباقة  النرتنت(  بروتوكول  عرب  والتلفزيون  وال�ضوت  )النرتنت 

املنزلية: 24 �ضهرا؛    

ل تعترب اأوقات انقطاع اخلدمة املوؤقت خالل فرتة احلد الأدنى لال�ضرتاك جزءا من  )د(  

تلك الفرتة ولذلك يتم متديد مدة العقد تلقائيا لتغطية تلك الأوقات.

يجوز  لال�ضرتاك،  الأدنى  احلد  مدة  انتهاء  قبل  واحد  �ضهر  يتجازو  ل  موعد  يف  )ه( 

خطة  و/اأو  ثايته  زمنية  خطة  يف  او  اخلطة  نف�ص  يف  ال�ضرتاك  اختيار  للم�ضرتك 

يف  الأدنى.  احلد  مدة  انتهاء  تاريخ  حتى  ذلك  اختيار  تغيري  وميكن  �ضهرية.  زمنية 

حالة ما قبل نهاية فرتة احلد الأدنى، اذا مل ي�ضر للعميل اىل تف�ضيل يف اخلدمة او 

عليها  و�ضتطبق  �ضهري  اأ�ضا�ص  على  تلقائيا  �ضتجدد  فان اخلدمة  التفاقية  ينهي  مل 

ر�ضوم اخلطة ال�ضهرية.     

عن  ثابته  زمنية  خطة  اىل  النتقال  ال�ضهرية  اخلطة  يف  امل�ضرتكني  للعمالء  ميكن  )و(  

طريق الت�ضال بات�ضالت وفقًا لحكام املادة )16( من هذه ال�ضروط والحكام. 

التزامات العميل وقيود استخدام الخدمة   .5
الأحكام  ملعرفة  )للم�ضتهلك(  العامة  والأحكام  ال�ضروط  8 من  البند  الطالع على  يرجى 

التي تنظم التزامات العميل وقيود ا�ضتخدام للخدمة.

التزامات »اتصاالت«   .6
 تقدم »ات�ضالت« اخلدمة للعميل وت�ضغلها وفقا لهذه ال�ضروط والأحكام وال�ضروط الأخرى 

نة يف التفاقية وبناء على القانون النافذ. املت�ضمَّ

اخلارجية  العوامل  اأن  حيث  الواي-فاي  �ضبكة  تغطية  على  �ضمان  اي  ات�ضالت  تقدم  ل 

ا�ضافية  وللح�ضول على تغطية  الواي-فاي.  تو�ضيل  توؤثر على  اخلارجة عن �ضيطرتها قد 

يرجى التوا�ضل مع خدمة العمالء يف ات�ضالت عرب قنوات الت�ضال املو�ضحة يف املادة 30 

من ال�ضروط والأحكام العامة )امل�ضتهلك(.

الرسوم والفوترة والدفع   .7
على العميل دفع ر�ضوم الإنهاء املبكر التالية اإذا اأنهى اخلدمة قبل انتهاء احلد الأدنى  )اأ ( 

ملدة ال�ضرتاك املتفق عليها: 

غري  الريا�ضية  والقنوات  البداية،  ليف  )اإي  ليف  اإي  من  املحد  غري  الباقات   )1(

 ،)1G 500 والباقة املميزة  املح�ضورة والرتفيهية غري املح�ضورة والباقة املميزة 

وباقات اإي ليف املميزة )العائلة، الريا�ضية، والرتفيهية، والكمبو، واملتميزة 500، 

ر�ضوم  من  واحدا )1(  �ضهرا  تعادل  والتي  ليت:  اإي ليف  وباقات   )1G ،واملطلقة 

اليجار ال�ضهري اأو 1000 درهم، اأيهما اأقل؛ اأما فيما يخ�ص اجلهاز، فيتم احت�ضاب 

ر�ضوم اخلروج املبكر وفقا للمعادلة التالية:  

Bf + )Rp / Ct( x )Ct – )1+T((

حيث اأن Bf تعني ر�ضوم اخلروج الأ�ضا�ضية )1*الر�ضوم ال�ضهرية املكررة اأو 1000 

درهم اأيهما اأقل(. 

و Rp تعني ر�ضوم بيع اجلهاز )الأجهزة(.

و Ct تعني مدة التفاقية بالأ�ضهر. 

و T تعني عدد الأ�ضهر التي ق�ضاها العميل يف التفاقية. 

www.( ميكن الطالع على ر�ضوم كل الباقات الأخرى من خالل املوقع اللكرتوين )ب( 

يف  اليها  امل�ضار  الت�ضال  قنوات  من  اأي  با�ضتخدام  الطلب  وعند   )etisalat.ae
البند 30 من ال�ضروط والأحكام العامة )»امل�ضتهلك«(.

العامة )»امل�ضتهلك«( ملعرفة  والأحكام  ال�ضروط  15 من  البند  يرجى الطالع على  )ج( 

الأحكام الأخرى املتعلقة بالر�ضوم والفوترة والدفع املطبقة على اخلدمة.

قد يتم حت�ضيل ر�ضوم معينة )مثل ر�ضوم التو�ضيل ملرة واحدة اأو التثبيت اأو التفعيل  )د( 

اأو ر�ضوم م�ضابهه( مقدًما ووفقا لقناة ال�ضرتاك التي اختارها العميل. �ضيتم اإبالغ 

طلب  اأي  واجناز  تقدمي  قبل  ومطبقة  �ضارية  �ضروط  اأي  جانب  اإىل  بذلك  العميل 

الفاتورة  يف  الر�ضوم  هذه  �ضتظهر  اخلدمة.  يف  ال�ضرتاك  و/اأو  القناة  ل�ضتخدام 

املخ�ض�ضة للخدمة كدفعة مقدمة من العميل.

ائتمان العميل والودائع والمبالغ المدفوعة مقدمًا  .8
بغ�ص  اخلدمة  على  )»امل�ضتهلك«(  العامة  والأحكام  ال�ضروط  من   24 البند  ي�ضري  )اأ(  

النظر عما اإذا كانت بالدفع امل�ضبق اأو ال�ضهري.  

العامة )»امل�ضتهلك«( ملعرفة  والأحكام  ال�ضروط  16 من  البند  يرجى الطالع على  )ب(  

املطبقة  املدفوعة مقدما  واملبالغ  والودائع  العميل  بائتمان  املتعلقة  الأخرى  الأحكام 

على اخلدمة.

9. تغيير الخدمة )إياليف – الثالثية(
يف حال قيام العميل بتعديل ا�ضرتاكه يف خدمة اأي ليف خالل و او بعد مدة احلد الأدنى 

لال�ضرتاك، فان ر�ضوم الرتقية / التخفي�ص �ضتطبق وفقا لر�ضوم  الإنهاء املبكر املذكورة يف 

البند )7( من ال�ضروط والحكام اخلا�ضة لهذه اخلدمة. 

الملكية الفكرية   .10
تعترب جميع منتجات »ات�ضالت« وخدماتها وباقات قنواتها التلفزيونية وعالماتها التجارية 

بغ�ص النظر عن طريقة اإن�ضاء حمتواها اأو حيازته و/اأو توزيعه مبا يف ذلك اأدلة ال�ضتخدام، 

هي ملك لـ »ات�ضالت« و/ اأو مرخ�ضًة من قبلها ول يجوز اإعادة انتاجها اأو توزيعها اأو بيعها 

من دون موافقة خطية م�ضبقة من ات�ضالت.

11. المزايا اإلضافية من »إياليف«: )أ( أنا إماراتي، )ب( 
إياليف حماة الوطن، )ج( باقة أبشر. 

تطبق ال�ضروط والأحكام الإ�ضافية التالية على اإياليف اأنا اإماراتي، عرو�ص اإياليف حماة 

الوطن، كل منها هو ميزة اإ�ضافية اختيارية ميكن للعميل ال�ضرتاك فيها وفقا ملا يلي:

معايري احل�ضول على املزايا الإ�ضافية لإياليف )تعترب كل واحدة »ميزة  اإ�ضافية«(  )اأ( 

هي كما يلي: 

املواطنون الإماراتيون فقط من يح�ضل على  امليزة الإ�ضافية اأنا اإماراتي.  اأ. 

على   يح�ضلون  من  فقط  الإماراتية  امل�ضلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  منت�ضبو  ب. 

الوطن  حماة  بطاقة  معهم  يكون  اأن  �ضريطة  الوطن  حلماة  الإ�ضافية  املزايا 

�ضارية املفعول؛ و 

ال�ضادرة  املفعول،  �ضارية  اأب�ضر  بطاقة  يحملون  الذين  الإماراتيون  املواطنون  ج. 

عن وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني والذين ي�ضتفيدون من برنامج اخل�ضومات 

والعرو�ص اخلا�ضة باملواطنني الإماراتيني العاملني يف القطاع اخلا�ص موؤهلون 

للح�ضول على باقة اأب�ضر. 

اإلغاء ر�ضوم اإنهاء خدمة اإياليف للعمالء امل�ضتفيدين من اخلدمات امل�ضافة لإياليف  )ب( 

اأنا اإماراتي اأو اخلدمات امل�ضافة حلماة الوطن. وتبقى الدفعات املتبقية على اجلهاز 

�ضارية املفعول، اإن وجدت.  

حتتفظ ات�ضالت بحقها يف اإنهاء و�ضول العميل اإىل املزايا الإ�ضافية اإذا قررت اأن  )ج( 

العميل مل يعد موؤهال للح�ضول على تلك املزايا الإ�ضافية )مبا يف ذلك ولكن دون 

ح�ضر عدم امتالك بطاقة �ضارية املفعول( اأو اإذا مت احل�ضول على املزايا الإ�ضافية 

بطريقة ت�ضر عمدا بات�ضالت.  

يحق ملمثلي ات�ضالت اأن يطلبوا من العميل تقدمي بطاقة هوية اإماراتية �ضارية املفعول  )د(  

اأو اأي وثيقة اأخرى لأغرا�ص حتديد الهوية. 

يطلب من العمالء الراغبني يف ال�ضرتاك يف »حماة الوطن« اأو »باقة اأب�ضر« كمزايا  )هـ( 

اإ�ضافية اأن يقدموا بطاقة »حماة الوطن« اأو »اأب�ضر«، ح�ضب احلالة. ويجوز لت�ضالت 

الحتفاظ بن�ضخة وتفا�ضيل تلك البطاقة لأغرا�ص التحقق من �ضحتها.

تبقى املزايا الإ�ضافية حلماة الوطن اأو باقة اأب�ضر متاحة ل�ضتخدام العميل ما دامت  )و( 

لدى  خمزنة  هي  كما  ات�ضالت،  اإىل  املقدمة  اأب�ضر  بطاقة  اأو  الوطن  حماة  بطاقة 

ات�ضالت، �ضارية املفعول. يجب على العمالء حتديث بطاقاتهم يف موعد اأق�ضاه 30 

ثة خالل  يوما من تاريخ انتهاء �ضالحية البطاقة. اإذا مل يقدم العميل البطاقة املحدَّ

هذا الإطار الزمني )30( يوما، �ضيتم اإنهاء املزايا الإ�ضافية املجانية و�ضيتم تزويد 

اإىل  اإ�ضعارات  باإر�ضال  ات�ضالت  و�ضتقوم  فيها.  ا�ضرتك  التي  اإياليف  بخطة  العميل 

العمالء قبل انتهاء �ضالحية البطاقة. 

من  اأي  با�ضتخدام  ات�ضالت  مع  التوا�ضل  طريق  عن  البطاقة  حتديث  للعميل  يجوز  )ز( 

العامة  والأحكام  ال�ضروط  من   30 البند  يف  عليها  املن�ضو�ص  الت�ضالت  قنوات 

)للم�ضتهلك(.

12. خدمة »اتصاالت سيلكت«
خط  خدمة  العميل  لدى  يكون  اأن  يجب  �ضيليكت«  »ات�ضالت  بخدمة  لال�ضرتاك  )اأ( 

هاتف ثابت من مزود خدمة اآخر يف دولة المارات العربية املتحدة بحيث تكون تلك 

اخلدمة:

)1( م�ضجلة با�ضم العميل اأو

»ات�ضالت  بخدمة  ال�ضرتاك  يف  للعميل  �ص  يرخِّ اآخر  �ضخ�ص  با�ضم  م�ضجلة   )2(

�ضيلكت«  

ميكن ا�ضتخدام خدمة »ات�ضالت �ضيلكت« بطرقتني: )1( ا�ضتخدام رمز »ات�ضالت«  )ج( 

»08877« قبل الت�ضال؛ اأو )2( ا�ضتخدام جهاز الت�ضال الآيل.

تتم من خالل  التي  �ضيلكت«  »ات�ضالت  امل�ضوؤولية عن مكاملات خدمة  العميل  يتوىل  )د( 

اأو  م�ضتقلة  ب�ضورة  املكاملات  هذه  فواتري  ا�ضدار  لـ«ات�ضالت«  ويجوز  الثابت  هاتفه 

ت�ضمينها باأي ح�ضاب اآخر للعميل لدى »ات�ضالت«.

يكون العميل م�ضوؤول اجتاه مزود خدمة اخلط الثابت نظري ايجار اخلط الثابت واأي  )ه( 

العميل  وعلى  �ضيلكت«  »ات�ضالت  خدمة  من  جزءا  لي�ضت  اأخرى  وخدمات  مكاملات 

ابالغ »ات�ضالت« عند تغيري رقم خط هاتفه الثابت وعدم قيامه بذلك ل يعفيه من 

ت�ضديد مبالغ امل�ضتحقة على املكاملات. 

13. محتوى التلفاز وباقاته
باقاتها وخدماتها  والألعاب من خالل  التلفزيونية  القنوات  مئات  »ات�ضالت«  تقدم  )اأ(  

بناء على موؤ�ضرات حمددة مراقبة حمتوى  اإياليف ولت�ضالت  ا�ضم  املختلفة حتت 

القنوات التلفزيونية الب�ضري وال�ضمعي وحظره اإذا راأت اأنه غري لئق اأو دون املعايري 

املقبولة. وُين�ضح العميل بالقيام باإجراءات اأخرى ملراقبة الربامج التلفزيونية ح�ضب 

اخلا�ص  الرقم  على  املرتكزة  الوالدين  حتكم  ميزة  ا�ضتخدام  مثل  منا�ضبا  يراه  ما 

واإر�ضادات  ن�ضائح  من  ال�ضتفادة  وميكن  الرقمي.  ال�ضتقبال  جهاز  يف  واملتوفرة 

قنوات  خالل  من  الطلب  عند  التلفاز  مبحتوى  التحكم  عملية  حول  »ات�ضالت« 

الت�ضال املبينة يف املادة 30 من ال�ضروط والأحكام العامة )للم�ضتهلك(.

يجوز لـ »ات�ضالت« تغيري باقات التلفاز والألعاب التي اختارها العميل دون ا�ضعار ول  )ب(  

تعترب الأفالم والفيديوهات ح�ضب الطلب جزءا من الباقات ويتم احت�ضاب ر�ضومها 

ب�ضكل منف�ضل.

وفيما يخ�ص األعاب »اإياليف«، ال�ضرتاك يف اخلدمة يعني قبول العميل بهذه ال�ضروط  )ج(  

نا�ضري  لدى  بها  املعمول  النهائي  امل�ضتخدم  ترخي�ص  اتفاقية  وباأحكام  والحكام 

www. اللكرتوين  املوقع  يف  عليها  الطالع  ميكن  والتي   ،)EULAs( الألعاب 

 .etisalat.ae/elifetvgamingeula

نا�ضري  اتفاقيات  من  اتفاقية  اأي  يف  طرف  لي�ص  ات�ضالت  بان  العميل  ويوافق  يقر  )د(  

الألعاب )EULA( )ي�ضار اليها بـ »عقود الأطراف الأخرى«(. ول تتحمل ات�ضالت 

�ضد  مطالبة  باي  العميل  يقوم  ولن  الخرى.  الأطراف  عقود  حتت  التزامات  اأي 

عقود  ان  الأخرى.  الأطراف  لعقود  اللعاب  لنا�ضري  خرق  اأي  ب�ضبب  ات�ضالت 

على  املطبقة  ات�ضالت  واحكام  �ضروط  اأوالغاء  بتعديل  تقوم  ل  الأخرى  الأطراف 

اأو كفالة )�ضريح  اأو �ضمان  تعهد  اأي  يقدم  يوجد ومل  اياليف )elife(. ول  العاب 

اأو �ضمني( يف هذا ال�ضاأن، ولن تقبل ات�ضالت حتمل امل�ضوؤولية جتاه عقود الأطراف 

الخرى.      

تعليق الخدمة أو فصلها أو انهاؤها من اتصاالت  .14
يرجى الطالع على املادة 19 من ال�ضروط والحكام العامة )للم�ضتهلك( ملعرفة الحكام 

املتعلقة بحجب اخلدمة اأو ف�ضلها اأو انهائها وف�ضخ التفاقية من طرف »ات�ضالت«

االنهاء من العميل   .15
اىل  م�ضبقا  خطيا  ا�ضعارا  ير�ضل  اأن  فيجب  اخلدمة  انهاء  يف  العميل  رغب  اإذا  )اأ(  

»ات�ضالت«

العالقة،  ذي  ال�ضعار  ا�ضتالم  تاريخ  من  نافذ  يعترب  ح�ضابه  انهاء  اأن  العميل  يقر  )ب ( 

�ضتقوم ات�ضالت بانهاء اخلدمة. وبغ�ص النظر عن تاريخ ا�ضتالم طلب النهاء، فانه 

خالله  مت  الذي  ال�ضهر  عن  الكاملة  ال�ضهرية  اليجار  ر�ضوم  دفع  العميل  على  يجب 

انهاء اخلدمة.

مدة  انتهاء  قبل  اخلدمة  اأنهى  اإذا  الإنهاء  ر�ضوم  ت�ضديد  العميل  على  يكون  قد  )ج(  

بخ�ضو�ص  املطبقة  الر�ضوم  على  الطالع  وميكن  عليها  واملتفق  املطبقة  ال�ضرتاك 

الإنهاء يف املادة )7( من ال�ضروط والأحكام اخلا�ضة وكذلك عرب قنوات التوا�ضل 

امل�ضار اليها يف املادة 30 من ال�ضروط والحكام العامة )للم�ضتهلك(. 

التواصل مع »اتصاالت«  .16
ميكن للعميل الت�ضال بـ »ات�ضالت« لال�ضتف�ضار عن اخلدمة )مبا يف ذلك هذه ال�ضروط 

مقدمة من  اأو خدمة  منتج  اأي  عن  اأو  )للم�ضتهلك(  العامة  والحكام  وال�ضروط  والحكام 

والحكام  ال�ضروط  من   30 املادة  يف  اليها  امل�ضار  الت�ضال  قنوات  خالل  من  »ات�ضالت« 

العامة )للم�ضتهلك(.

17. ضريبة   القيمة   المضافة                                                                                                              
يرجى الرجوع اىل املادة )32( من ال�ضروط والحكام العامة )للم�ضتهلك( لالطالع على 

ال�ضروط التي ت�ضري على �ضريبة القيمة امل�ضافة التي تنطبق على اخلدمة.


