
الشروط واألحكام
 الباقات المميزة للخط المفوتر 
)الذهبية والبالتينية(

1. مقدمة
بـ  بعد  فيما  �إليها  )�مل�شار  �خلا�شة  و�لأحكام  �ل�شروط  هذه  ت�شري 

�ت�شالت  من  �ملقدمة  �خلدمة  على  باخلدمة«(  �خلا�شة  »�ل�شروط 

بني  �ملربمة  لالتفاقية  �ملكونة  �لأخرى  �لأجز�ء  �إىل  �إ�شافًة  للعميل 

�ت�شالت و�مل�شتهلك.   

2.  تعريفات 
�لعبار�ت و�لكلمات �ملكتوبة بخط عري�ض و�لتي مل يرد تعريفها يف هذه 

�ملادة )رقم 2( يكون لها �لتعريف �لو�رد يف �ل�شروط و�لأحكام �لعامة 

)للم�شتهلك(.  

�ت�شالت  بني  �لتعاقدي  �لتفاق  جممل  تعني  »االتفاقية«  )�أ(  

من   3 �ملادة  يف  �ملو�شحة  �لأجز�ء  من  يتاألف  و�لذي  و�لعميل، 

�ل�شروط و�لأحكام �لعامة )للم�شتهلك(. 

يف  ي�شرتك  �أو  ي�شرتي  �لذي  �ل�شخ�ض  به  يق�شد  »العميل«  )ب( 

�خلدمة. 

لالت�شالت  �لمار�ت  جمموعة  �شركة  تعني  »ات�صاالت«  )ج( 

)�ض.م.خ(.  

�ل�شروط  تعني  )للم�ستهلك(«  العامة  والأحكام  »ال�سروط  )د(  

و�لأحكام �لعامة �لتي تطبقها �ت�شالت على منتجات وخدمات 

على  للجمهور  �ملن�شورة  �لأعمال(  قطاع  ت�شمل  )ل  �مل�شتهلك 

�لو�شائط  عرب  �أي�شا  و�ملتاحة  لت�شالت  �للكرتوين  �ملوقع 

�لأخرى �مل�شار �إليها يف �ملادة 30 من �ل�شروط و�لأحكام �لعامة 

)للم�شتهلك(.  

»املخ�س�سات �سمن الباقة« تعني �ملكاملات �ل�شوتية و�لبيانات  )هـ( 

�ملتحركة �ملدجمة يف خطة خدمة �لعميل )�أي �لباقة �ملف�شلة يف 

�ملادة 3)ب((.

»مدة احلد الأدنى« لها �ملعنى �لو�رد يف �لفقرة 4 )ب(. )د( 

»املخ�س�سات خارج الباقة« تعني �ملكاملات �ل�شوتية و�لر�شائل  )هـ( 

تتعدى حدود خطة خدمة  �لتي  �ملتحركة   و�لبيانات  �لق�شرية 

�لعميل )�أي �ملخ�ش�شات �لو�ردة �شمن �لباقة(. 

»رقم مميز« يعني رقم �لهاتف �ملتحرك �خلا�ض و�ملميز �لذي  )و( 

يعرف طلبا كبري� عليه يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ت�شمل 

هذه �خلدمة د�ئما ��شتخد�م رقم مميز. 

بنظام  للخط  �لت�شالت  من  جديدة  خدمة  تعني  »اخلدمة«  )ز( 

�ت�شالت  من  مميزة  �أرقام  تخ�شي�ض  �أ�شا�ض  على  �لفاتورة 

وت�شمى هذه �خلدمة �خلطة �ملميزة للخط بنظام �لفاتورة كما 

هو مف�شل يف �ملادة )3(.   

3. وصف الخدمة
تتاح  �لفاتورة  بنظام  للخط  �ت�شالت  خدمة  هي  �خلدمة  )�أ ( 

للعميل  �ت�شالت  ت�شدرها  هاتفية  �شريحة  بو��شطة  للعميل 

�لإمار�ت  دولة  يف  �خلدمة  هذه  ��شتخد�م  من  �شيتمكن  �لذي 

��شتخد�م �خلدمة  يجوز  كما  �أخرى.  دول  �ملتحدة ويف  �لعربية 

لإجر�ء �ملكاملات �ل�شوتية و�إر�شال �لر�شائل �لن�شية و��شتخد�م 

�لبيانات �ملتحركة. 

يجوز توفري �خلدمة للعمالء يف باقات خمتلفة �شمن �لعديد من  )ب ( 

خطط �خلدمات �ملكونة من »باقة خدمات« ت�شمل خم�ش�شات 

بـ«�لباقة«(.  بعد  فيما  �إليها  )ي�شار  و�لبيانات  �لهاتفة  �ملكاملات 

�أن يطلع على تفا�شيل �لباقة �لتي ��شرتك فيها  وميكن للعميل 

يف ��شتمارة طلب �خلدمة �ملتاحة عرب �لقنو�ت �لرقمية. 

يح�شل �لعميل على رقم مميز كجزء من �خلدمة.  )ج( 

4. بدء االتفاقية ومدتها
من  �عتبار�  ملزمة  وت�شبح  �لتنفيذ  حيز  �لتفاقية  هذه  تدخل  )�أ( 

تاريخ تقدميها لت�شالت ومو�فقتها عليها )ي�شار �إليه فيما بعد 

بـ«تاريخ النفاذ«(.

 24 عن  تقل  ل  ��شرت�ك  ملدة  �ملفعول  �شارية  �لتفاقية  تبقى  )ب( 

�شهر� )ي�شار �إليه فيما بعد بـ »احلد الأدنى ملدة ال�سرتاك«(. 

�ت�شالت  من  �خلدمة  توفري  تاريخ  من  �لتفاقية  مدة  تبد�أ 

للعميل )ي�شار �إليه فيما بعد بـ«تاريخ التفعيل«(. 

5. التزامات العميل وقيود االستخدام
�لعامة  و�ل�شروط  �لأحكام  من   )8( �ملادة  �إىل  �لرجوع  يرجى  )�أ( 

تنظم  �لتي  �لأحكام  من  �ملزيد  على  لالطالع  )للم�شتهلك( 

�لتز�مات �لعميل وقيود �ل�شتخد�م �لتي تنطبق على �خلدمة.

�لرقم  ��شتخد�م  حق  عن  �لتنازل  �أو  بتحويل  للعميل  ي�شمح  ل  )ب( 

�ملميز لفائدة عميل �آخر خالل مدة �حلد �لأدنى لال�شرت�ك.

باقة خمتلفة  �إىل  ترقية �خلدمة  �أو  بتخفي�ض  للعميل  ي�شمح  ل  )ج( 

�أو �لنتقال �إىل و��شل �أو خطة �أخرى للمحمول بنظام �لفاتورة 

خالل مدة �حلد �لأدنى لال�شرت�ك.

6. التزامات اتصاالت
�ل�شروط  هذه  على  بناء  للعميل  �خلدمة  بتقدمي  �ت�شالت  تلتزم 

لهذه  �ملكونة  �لأخرى  �لأجز�ء  مع  جنب  �إىل  جنبا  �خلا�شة  و�لحكام 

�لتفاقية وفقا للقانون. 

7. الرسوم والفواتير والدفع 
يتم �إ�شد�ر فاتورة للعميل بكافة �لر�شوم �ل�شهرية �ملحت�شبة على  )�أ( 

�شكل متاأخر�ت لكل �لر�شوم �لتي �حت�شبت على �خلدمة. 

�شمن  �لو�ردة  و«�ملخ�ش�شات  �ل�شهرية  �لإيجار  ر�شوم  حت�شب  )ب( 

�إىل نهاية دورة  �لتفعيل  �أ�شا�ض تنا�شبي من تاريخ  �لباقة« على 

�شتطبق  �لتالية،  �لفاتورة  دورة  من  و�عتبار�  �لأوىل.  �لفاتورة 

�لعميل  تزويد  و�شيتم  �ل�شهري  لالإيجار  �لكاملة  �لر�شوم 

مبخ�ش�شات �لباقة كل �شهر.

�لتي  �لفاتورة  فاإن  �شهر،  �أي  �إكمال  قبل  �خلدمة  �إنهاء  مت  �إذ�  )ج( 

تغطي دورة �لفاتورة �لنهائية �شت�شمل ر�شوم �شهر كامل.

�إذ� قام �لعميل باإنهاء �لتفاقية قبل �نق�شاء مدة �حلد �لأدنى   )د( 

لال�شرت�ك، �شت�شري ر�شوم �لإنهاء �ملبكر وفقا ملا يلي:

ر�شوم �إيجار �شهر و�حد �لتي ت�شري على �لباقة ذ�ت �لعالقة.   

يف  ��شرت�كه  تغيري  �أو  خدمة  ح�شاب  برتحيل  �لعميل  طلب  )هـ( 

�أر�شدة  جميع  لنقل  لت�شالت  تفوي�ض  مبثابة  يعترب  �خلدمة 

�لعميل و�مل�شتحقات و�للتز�مات �ملتعلقة باخلدمة �إىل �حل�شاب 

�جلديد �أو تطبيقها على �ل�شرت�ك �لذي مت تغيريه. 

�لعامة  و�لأحكام  �ل�شروط  من   15 �ملادة  �إىل  �لرجوع  يرجى  )و( 

)للم�شتهلك( لالطالع على �لأحكام �لأخرى للر�شوم و�لفو�تري 

و�لدفع �لتي تنطبق على �خلدمة.

8. �ئتمان �لعميل و�لدفعات �ملقدمة و�لود�ئع
�لعامة  و�لأحكام  �ل�شروط  من   16 �ملادة  �إىل  �لرجوع  يرجى 

�لعميل  �ئتمان  على  ت�شري  �لتي  �لأحكام  على  لالطالع  )للم�شتهلك( 

و�لدفعات �ملقدمة و�لود�ئع. 

9. تعليق �خلدمة �أو ف�شلها �أو �إنهاوؤها من قبل مزود �خلدمة
�لعامة  و�لأحكام  �ل�شروط  من   19 �ملادة  �إىل  �لرجوع  يرجى  )�أ( 

تعليق  على  ت�شري  �لتي  �لأحكام  على  لالطالع  )للم�شتهلك( 

�خلدمة �أو ف�شلها �أو �إنهائها من طرف �ت�شالت. 

10. اإلنهاء من العميل
�إذ� �أر�د �لعميل �إنهاء �خلدمة، فيجب عليه تقدمي �إ�شعار خطي  )�أ( 

م�شبق لت�شالت.

»�حلد  مدة  نهاية  قبل  �خلدمة  �إنهاء  على  �لعميل  �أقدم  �إذ�  )ب( 

عليها يف  �ملن�شو�ض  ر�شوم �خلروج  تطبق  لال�شرت�ك«،  �لأدنى 

�ملادة 7)د(.

»�حلد  مدة  نهاية  قبل  �خلدمة  �إنهاء  على  �لعميل  �أقدم  �إذ�  )ج(  

�إىل  �ملميز  �لرقم  �إرجاع  عليه  يجب  لال�شرت�ك«،  �لأدنى 

لن  �لذي  �لرقم  ذلك  ��شتخد�م  حق  �لعميل  ويفقد  �ت�شالت 

يتمكن من ��شتخد�مه بعد �نهاء �خلدمة. 

بنظام  للخط  �ملميزة  �خلطة  وتوقيف  �خلدمة  �إنهاء  حالة  يف  )د( 

�ملميز  �لرقم  تخ�شي�ض  �إعادة  لت�شالت  يحق  �لفاتورة، 

مل�شتخدم �آخر بعد �نق�شاء مدة �حلجز �ملحددة يف 12 �شهر� 

من  يتمكن  ولن  �لرقم  ذلك  يف  حقوقه  �لعميل  يفقد  وبذلك 

��شتخد�مه بعد �نهاء �خلدمة. 

�أن  للعميل  يجوز  �شهر�،   12 يف  �ملحددة  �حلجز  مدة  خالل  )هـ( 

�ملميز  �لرقم  نف�ض  تفعيل  لإعادة  �ت�شالت  �إىل  بطلب  يتقدم 

للخط  �ملميزة  �خلطة  نف�ض  يف  �أخرى  مرة  �لعميل  با�شرت�ك 

تبقى  جديد  ب�شكل  �لعميل  ��شرت�ك  وبدون  �لفاتورة.  بنظام 

�ت�شالت غري ملزمة باإعادة تفعيل �لرقم �ملميز لفائدة �لعميل 

من  يتمكن  ولن  �لرقم  ذلك  يف  حقوقه  فقد  قد  يكون  �لذي 

��شتخد�مه بعد �نهاء �خلدمة. 

11. التواصل مع اتصاالت 
يجوز للعميل �أن يتو��شل مع �ت�شالت للتحدث ب�شاأن �خلدمة )مبا يف 

و�لأحكام  و�ل�شروط  باخلدمة  �خلا�شة  و�لأحكام  �ل�شروط  هذه  ذلك 

�لعامة )للم�شتهلك( �أو �أي منتج �أو خدمة �أخرى تقدمها �ت�شالت، عن 

طريق قنو�ت �لتو��شل �ملبينة يف �ملادة )30( من �ل�شروط و�لأحكام 

�لعامة )للم�شتهلك(. 

12. ضريبة القيمة المضافة
�لعامة  و�لأحكام  �ل�شروط  من   )32( �ملادة  مر�جعة  يرجى 

)للم�شتهلك( لالطالع على �للو�ئح �لتي حتكم �شريبة �لقيمة �مل�شافة.

��شتخد�م �لبيانات �ملتحركة »من خارج �لباقة« تخ�شع للو�ئح ومتطلبات �لأدو�ت �لتنظيمية ذ�ت �لعالقة �ل�شادرة عن هيئة تنظيم �لت�شالت.
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