الشروط واألحكام

خدمة  Controlالجديدة
 .1مقدمة
تنطب��ق هذه ال�ش��روط والأحكام اخلا�صة (ي�ش��ار �إليها بـ«ال�ش��روط اخلا�ص��ة باخلدمة»)
عل��ى توف�ير اخلدم��ة م��ن ات�ص��االت للعمي��ل ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأج��زاء الأخ��رى املكون��ة
لالتفاقية املربمة بني ات�صاالت والعميل.

 .2تعريفات
يك��ون للكلم��ات املكتوب��ة بخط عري�ض والت��ي مل يرد لها تعريف يف هذه املادة ( )2نف���س
التعريفات الواردة يف ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
�أ) «الباق��ات الإ�ضافي��ة» تعن��ي باق��ات املكامل��ات ال�صوتي��ة �أو الر�س��ائل الن�صي��ة �أو
البيان��ات املتحركة الت��ي ميكن اقتنا�ؤها اختياريا ،وفقا لل�ش��روط املطبقة ،والتي ال
تعترب جزءا من املخ�ص�صات ال�شهرية خلطة اخلدمة كما هو مبني يف منوذج طلب
اخلدمة ،وميكن للعميل �شراء هذه الباقات الإ�ضافية ب�شكل منف�صل.
ب) «االتفاقي��ة» تعن��ي جمم��ل االتفاق التعاقدي ب�ين ات�صاالت والعمي��ل ،والذي يت�ألف
م��ن الأج��زاء والوثائق املن�صو���ص عليها يف املادة  3من ال�ش��روط والأحكام العامة
(للم�ستهلك).
ج) «العميل» يعني ال�شخ�ص الذي ي�شرتي اخلدمة �أو ي�شرتك فيها.
د) «ات�ص��االت» تعن��ي �ش��ركة جمموع��ة الإم��ارات لالت�ص��االت (���ش.م.ع) و�أي م��ن
�شركاتها التابعة اململوكة لها بالكامل.
هـ) «ال�ش��روط والأح��كام العامة (للم�س��تهلك)» تعني ال�ش��روط والأح��كام العامة التي
تطبقه��ا ات�ص��االت عل��ى املنتج��ات واخلدم��ات اال�س��تهالكية (من غ�ير االعمال)
املن�ش��ورة عل��ى املوق��ع الإلك�تروين الت�ص��االت وه��ي متاح��ة ع�بر قن��وات االت�صال
الأخرى امل�شار �إليها يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
و) «اخلدم��ة» تعني خدمة االت�صاالت املتنقلة بنظام الفاتورة ال�ش��هرية من ات�صاالت
امل�شار �إليها بـ»كنرتول الين» كما هو مو�ضح مبزيد من التف�صيل يف املادة .3
ي) «الرق��م املف�ض��ل» يعن��ي رق��م �أح��د م�ش�تركي اخلدمات املتنقل��ة ل�ش��ركة ات�صاالت
وال��ذي ميك��ن للعميل �أن يعّرفه كرق��م مف�ضل للقيام مبكامل��ات جمانية لهذا الرقم
كج��زء م��ن املخ�ص���ص ال�ش��هري املطبق ،كم��ا هو مو�ض��ح مبزيد م��ن التف�صيل يف
املادة .3

 .3وصف الخدمة
�أ)

ب)
ج)
د)

هـ)

و)

اخلدم��ة عب��ارة ع��ن خدم��ة ات�ص��االت متنقلة بنظ��ام الفات��ورة ال�ش��هرية واملتاحة
للعمي��ل با�س��تخدام �ش��ريحة هاتف متح��رك ( )SIMمن ات�ص��االت .يجوز للعميل
ا�س��تخدام اخلدم��ة يف دولة الإمارات العربية املتح��دة ويف بلدان �أخرى مع مراعاة
ال�ش��روط املطبق��ة يف تل��ك البل��دان .ميك��ن ا�س��تخدام اخلدم��ة لإج��راء املكامل��ات
ال�صوتي��ة (على �س��بيل املثال ،املكامل��ات املحلية �أو الوطنية �أو الدولية) ،والر�س��ائل
الن�صية الق�صرية وا�ستخدام البيانات املتنقلة� ،إن وجدت.
ت�ش��مل اخلدمة خم�ص�صا �ش��هريا للمكاملات ال�صوتية وا�س��تخدام البيانات املتنقلة
كما هو حمدد يف منوذج طلب اخلدمة.
�ست�س��مح اخلدمة للعميل ب�ش��راء باقات �إ�ضافية على �أ�سا���س الدفع امل�س��بق لتمكني
العمي��ل م��ن ال�س��يطرة على النفق��ات الإ�ضافية الت��ي ال متثل جزءا م��ن املخ�ص�ص
ال�شهري املقدم كجزء من خطة اخلدمة.
تخ�ض��ع الر�س��وم اخلارج��ة ع��ن الباق��ة (�أو «الدف��ع ح�س��ب اال�س��تهالك») لر�صيد
ائتم��اين كاف يف ح�س��اب العمي��ل كتل��ك الر�س��وم اخلا�ص��ة باملكامل��ات ال�صوتي��ة �أو
الر�س��ائل الق�ص�يرة �أو (خا�ضع��ة لبع���ض املتطلب��ات) خدمات ا�س��تخدام البيانات
املتنقل��ة الت��ي ميك��ن �أن يتحملها العميل عند ا�س��تخدام كامل املخ�ص�ص ال�ش��هري
املقدم كجزء من خطة اخلدمة ذات العالقة.
ب�إم��كان العميل اج��راء مكاملات جمانية للرقم املف�ضل حلد  1000دقيقة �ش��هرية
(�سيا�س��ة اال�س��تخدام الع��ادل للمكامل��ات ال�ص��ادرة للأرق��ام املف�ضل��ة) ،وعن��د
ا�س��تهالك هذه الدقائق �س��يتم حما�س��بة املكاملات ال�صادرة للرقم املف�ضل ح�س��ب
تعرفة املكاملات املحلية.
ب�إمكان العميل ا�س��تخدام باقة البيانات املبينة يف عقد اال�ش�تراك بدون �أي حتديد
لل�س��رعة ،وعن��د ا�س��تنفاذ كمي��ة البيان��ات املتوفرة يف الباق��ة �س��يتمكن العميل من
ا�ستخدام البيانات املحلية بدون توقف على �سرعة قليلة 64Kbps

 .4بدأ االتفاقية ومدتها
�أ) تدخ��ل ه��ذه االتفاقي��ة حي��ز التنفي��ذ وت�صب��ح ملزم��ة اعتبارا م��ن تاري��خ تقدميها
الت�صاالت وموافقتها عليها (ي�شار �إليه فيما بعد بـ«تاريخ النفاذ»).

ب) تبقى االتفاقية �سارية املفعول ملدة ا�شرتاك ال تقل عن �شهر واحد (ي�شار �إليه فيما
بعد بـ «احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك») .وتبد�أ هذه املدة من تاريخ توفري اخلدمة من
ات�صاالت للعميل (ي�شار �إليه فيما بعد بـ«تاريخ التفعيل»).
ج) با�س��تثناء احلال��ة الت��ي يق��وم فيه��ا العمي��ل ب�إنه��اء االتفاقية وفقا للم��ادة ()10
�أدناه ،جتدد االتفاقية تلقائيا ملدد متتالية من �شهر واحد.

 .5التزامات العميل وقيود االستخدام
يرج��ى الرج��وع �إىل امل��ادة  8من الأحكام وال�ش��روط العامة (للم�س��تهلك) لالطالع على
املزي��د م��ن الأح��كام التي تنظ��م التزام��ات العميل وقي��ود اال�س��تخدام الت��ي تنطبق على
اخلدمة.

 .6التزامات اتصاالت
�س��تقدم ات�ص��االت اخلدم��ة للعميل بناء على هذه ال�ش��روط والأح��كام اخلا�صة باخلدمة
جنبا �إىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لالتفاقية املربمة مع العميل وفقا للقانون.

 .7الرسوم والفواتير والدفع
�أ) يرجى الرجوع �إىل املادة  15من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك) لالطالع
على الر�سوم الأخرى والفواتري و�أحكام الدفع التي ت�سري على اخلدمة.
ب) تك��ون الر�س��وم املطبقة على اخلدمة مبا يف ذلك قائم��ة الدول التي ميكن االت�صال
به��ا با�س��تخدام الدقائ��ق املرنة الت��ي ميكن �أن تك��ون جزءا من خط��ة اخلدمة (�إن
وج��دت)� ،إ�ضاف��ة �إىل قائم��ة ال��دول ح�س��ب املناط��ق و�أ�س��عار اال�س��تخدام خ��ارج
خم�ص�صات باقة العميل والتي �س��يتم �إطالع العميل عليها عند اال�ش�تراك وفقا ملا
ه��و حمدد يف املوقع االلكرتوين الت�صاالت و�/أو با�س��تخدام �إحدى قنوات االت�صال
الأخرى امل�شار �إليها يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
ج) حتت�س��ب فاتورة العميل على �أ�سا���س املت�أخرات ال�ش��هرية لر�س��وم الإيجار ال�ش��هري
خلطة اخلدمة ذات العالقة.
د) ر�س��وم الإيجار واملخ�ص�ص ال�ش��هري الذي ينطبق على اخلط��ة للمكاملات ال�صوتية
وا�س��تخدام البيانات املتنقلة املدرجة يف خطة اخلدمة ذات العالقة �سيتم توفريها
واحت�سابها على �أ�سا�س تنا�سبي من تاريخ التفعيل حتى نهاية دورة الفاتورة الأوىل.
وبعد ذلك ،واعتبارا من الفاتورة التالية� ،سيتم تطبيق كافة ر�سوم الإيجار ال�شهري
و�سيتم تزويد العمالء بكامل املخ�ص�ص ال�شهري.
ه �ـ) �إذا مت �إنه��اء اخلدمة جزئيا خالل �أي �ش��هر ف�إن الفاتورة الت��ي تغطي دورة الفاتورة
النهائية �س��تغطي ال�ش��هر الذي مت فيه �إنهاء اخلدمة ولن يتم احت�سابها على �أ�سا�س
تنا�س��بي اعتبارا من تاريخ الإنهاء وحتى تاريخ نهاية دورة الفاتورة (�أي �أن العميل
�سيكون ملزما بدفع كامل ر�سوم الإيجار ال�شهري).
و) يجوز للعميل �ش��راء حزم �إ�ضافية بوا�س��طة االت�صال بالرقم � ،101أو با�س��تخدام
تطبي��ق ات�صاالت للأجهزة املحمولة �أو با�س��تخدام �إحدى قنوات االت�صال الأخرى
امل�شار �إليها يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
ز) ميكن للعميل �أن يح�صل على معلومات حول الباقات الإ�ضافية والر�سوم املطبقة يف
�أي وقت عن طريق االت�صال بالرقم � 101أو با�ستخدام تطبيق ات�صاالت للأجهزة
املتنقل��ة �أو با�س��تخدام �إحدى قن��وات االت�صال الأخرى امل�ش��ار �إليها يف الفقرة 30
من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).
ح) الدفعات اخلا�صة مبا يلي:
�أ) املكاملات ال�صوتية والر�سائل الق�صرية خارج الباقة� ،أو
ب) ا�س��تخدام البيان��ات املتنقل��ة من خ��ارج الباقة �إذا ق��رر العميل �أن ي�س��تخدم
البيانات من خارج الباقة ووافق على تكبد ر�سوم ا�ستخدام البيانات املتنقلة
خارج املخ�ص�ص ال�شهري املطبق على خطة العميل� ،أو
ج) الباقات الإ�ضافية.
�س��يقوم العميل بدفعها م�س��بقا و�س��يتم احت�س��اب الدفعة املقدمة يف ح�س��اب
العميل كر�صيد دائن .و�س��يتم بعد ذلك خ�صم الر�س��وم املطبقة على �أي من
ا�ستخدامات تلك الباقات الإ�ضافية من ر�صيد العميل.
ط) كم��ا يج��وز للعميل �أن يدفع ر�س��وم الإيجار ال�ش��هرية خلطة خدمة معينة من نف���س
الر�صيد.
ي) يج��وز للعمي��ل �أن يتحقق من ر�صيده املتبقي يف �أي وقت عن طريق االت�صال بالرقم
� 101أو با�س��تخدام تطبي��ق ات�ص��االت للأجه��زة املتنقل��ة �أو با�س��تخدام �إح��دى
قن��وات االت�ص��ال الأخرى امل�ش��ار �إليها يف املادة  30من ال�ش��روط والأحكام العامة
(للم�ستهلك).

ك)	�إذا �أخفق العميل يف دفع ر�سوم الإيجار ال�شهري كما هو مبني يف الفاتورة يف تاريخ
اال�س��تحقاق� ،س��يتم �إيقاف/تعطي��ل كافة املكامل��ات ال�صادرة والر�س��ائل الق�صرية
والبيانات املتنقلة ،ح�سب االقت�ضاء ،حتى و�إن كان لدى العميل ر�صيد يف ح�سابه.
ل)	�إذا ق��ام العمي��ل بدفع �أي مبالغ م�س��تحقة قبل �إيقاف ح�س��ابه ب�س��بب ع��دم الدفع،
ف�س��يتم رف��ع التعلي��ق امل�ؤق��ت عل��ى اخلدم��ة م��ن ات�ص��االت و�س��يتمكن العمي��ل من
اال�ستمرار يف ا�ستخدام الر�صيد املوجود يف ح�سابه.
م)	�إذا مت �إيقاف ح�ساب العميل ب�سبب عدم الدفع� ،سيكون الت�صاالت احلق يف خ�صم
�أي مبلغ م�ستحق من ر�صيد العميل لت�سوية �أي مبالغ م�ستحقة.

 .8ائتمان العميل والدفعات المسبقة
والودائع
�أ)
ج)
د)
هـ)

يرجى الرجوع �إىل املادة  16من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك) لالطالع
على �شروط ائتمان العميل والدفعات املقدمة والودائع التي تنطبق على اخلدمة.
يح��ق للعمي��ل ترحيل ح�س��اب خدمته �أو تغيري ا�ش�تراكه يف اخلدمة رهنا با�س��تيفاء
ال�شروط املعمول بها� ،إن وجدت ،عند �سداد �أي مبالغ م�ستحقة على احل�ساب.
يعترب الطلب املقدم من العميل لرتحيل ح�ساب خدمة �أو تغيري ا�شرتاكه يف اخلدمة
مبثاب��ة ترخي�ص الت�ص��االت لنقل جميع �أر�ص��دة العميل وامل�س��تحقات وااللتزامات
املتعلقة باخلدمة �إىل احل�ساب اجلديد �أو تطبيقها على اال�شرتاك املعدل.
حتتف��ظ ات�ص��االت بحقها يف حت�صي��ل دفعة مقدمة من العمي��ل لتغطية تكلفة ربط
اخلدمة �أو ر�سوم الإيجار.

 .9التعليق أو الفصل أو اإلنهاء بواسطة
اتصاالت
�أ) يرجى الرجوع �إىل املادة  19من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك) لالطالع
عل��ى ال�ش��روط الت��ي ت�س��ري على تعلي��ق �أو قط��ع �أو �إنه��اء اخلدم��ة �أو االتفاقية من
ات�صاالت.
ب)	�إذا قامت ات�صاالت ب�إنهاء اخلدمة وفقا للمادة  19من ال�ش��روط والأحكام العامة
(للم�ستهلك) ف�إن �أي دفعات مقدمة و�/أو �أر�صدة ائتمانية �ستتم م�صادرتها.
ت) ويف كاف��ة الأح��وال ،ميك��ن �إعادة ربط اخلدمة بعد التعلي��ق �أو الف�صل وقبل الإنهاء
وفق��ا لتقدي��ر ات�صاالت �ش��ريطة� )1( :أن يقوم العميل بدفع �أي ر�س��وم م�س��تحقة،
و( )2مل تقم ات�صاالت ب�إعادة تخ�صي�ص الرقم (الأرقام) �إن وجد.

 .10انهاء الخدمة من قبل العميل
�أ)	�إذا رغب العميل يف �إنهاء اخلدمة ،فعليه تقدمي �إ�شعار خطي م�سبق الت�صاالت.
ب) عندما ينهي العميل اخلدمة ،لن يكون للعميل احلق يف ا�سرتداد �أي دفعات مقدمة
و�/أو �أي ر�صي��د ائتم��ان قائ��م .وم��ع ذل��ك ،يجوز للعمي��ل نقل الر�صيد �إىل ح�س��اب
متنق��ل �آخ��ر م��ع ات�صاالت ب�ش��رط �أن يُ�ش��عر العمي��ل ات�صاالت بتفا�صيل احل�س��اب
اجلديد قبل انهاء اخلدمة.

 .11التواصل مع اتصاالت
يج��وز للعمي��ل �أن يتوا�ص��ل م��ع ات�ص��االت للحديث ب�ش ��أن اخلدمة (مبا يف ذلك ال�ش��روط
والأح��كام اخلا�ص��ة باخلدمة وال�ش��روط والأح��كام العامة (للم�س��تهلك)� ،أو �أي خدمة �أو
منت��ج �آخر تقدمه ات�صاالت ،وذلك با�س��تخدام �أي من قن��وات التوا�صل املن�صو�ص عليها
يف املادة  30من ال�شروط والأحكام العامة (للم�ستهلك).

 .12ضريبة القيمة المضافة
يرج��ى الرج��وع �إىل امل��ادة ( )32من ال�ش��روط والأحكام العامة (للم�س��تهلك) لالطالع
على ال�شروط التي ت�سري على �ضريبة القيمة امل�ضافة التي ت�سري على اخلدمة.

