شــــروط تـقـديـــــم خـدمــــات االتـصـــــاالت
وتقنيــة المعلومــات وحقــوق والتزامــات
الـمـسـتـخـدمــيـ ــن ومــقــدمـ ــي الــخــدمــ ــة
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ـاء علــى المهــام التنظيميــة المســندة للهيئــة وفــق نظــام االتصــاالت
بنـ ً

وبنــاء علــى مــا ورد فــي الالئحــة
والئحتــه التنفيذيــة وتنظيــم الهيئــة،
ً

التنفيذيــة لنظــام االتصــاالت بشــأن شــروط الخدمــة؛ فقــد تــم اعتمــاد

وثيقــة شــروط تقديــم خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وحقــوق
والتزامــات المســتخدمين ومقدمــي الخدمــة ،بقــرار الهيئــة ذي الرقــم
( )1439/342والتاريــخ 1439/01/27هـــ ،حيــث تحــل هــذه الوثيقــة محــل

وثائــق شــروط تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة والهاتفيــة الثابتــة،

واإلنترنــت والمعطيــات ،ووثيقــة حمايــة طالــب الخدمــة /المســتخدم.

كمــا تنظــم هــذه الوثيقــة العالقــة التعاقديــة بيــن المســتخدم ومقــدم
الخدمــة ،وتهــدف إلــى حمايــة حقــوق المســتخدمين ،وتحقيق الشــفافية
والوضــوح فــي االجــراءات ،وتحقيــق التــوزان بيــن حقــوق والتزامــات

المســتخدم ومقــدم الخدمــة ،وتحســين تجربــة المســتخدمين ،وتحقيــق

رضاهــم.
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المادة األولى :تعريفات
تحمــل التعابيــر والمصطلحــات الــواردة فــي شــروط الخدمــة المعانــي التــي وردت فــي أنظمــة الهيئــة مــا لــم يقتـ ِـض الســياق غيــر ذلــك،
فــإن التعابيــر والمصطلحــات التاليــة تحمــل المعانــي المحــددة لــكل منهــا:
1.أنظمــة الهيئــة :نظــام االتصــاالت والئحتــه التنفيذيــة ،تنظيــم هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وأي الئحــة تنفيذيــة أو
وثيقــة تنظيميــة معتمــدة لهــا عالقــة بعمــل الهيئــة.
2.مقــدم الخدمــة :كل مــن يرخــص لــه بتقديــم خدمــة اتصــاالت عامــة أو تشــغيل شــبكة اتصــاالت تســتخدم لتقديــم مثــل تلــك
الخدمــة.
3.الوثيقــة :وثيقــة شــروط تقديــم خدمــات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وحقــوق والتزامــات المســتخدمين ومقدمــي
الخدمــة.
4.المستخدم :الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات اتصاالت.
5.عقــد الخدمــة :هــو الوســيلة التــي يتــم مــن خاللهــا ابــرام االتفــاق بيــن مقــدم الخدمــة والمســتخدم لتقديــم الخدمــة وتحديــد
األحــكام وااللتزامــات واألســعار لتلــك الخدمــة ويشــمل ذلــك جميــع الوســائل ســواء كانــت ورقيــة أو إلكترونيــة أو صوتيــة.
6.العنــوان :هــو العنــوان الوطنــي المعــد مــن قبــل مؤسســة البريــد الســعودي والمترتــب عليــه جميــع اآلثــار النظاميــة الخاصــة
بالتبليــغ ،أو العنــوان المحــدد مــن قبــل طالــب الخدمــة /المســتخدم فــي حــال عــدم توفــر العنــوان الوطنــي.
7.تاريــخ بــدء الخدمــة :هــو التاريــخ الــذي ينتهــي فيــه مقــدم الخدمــة مــن تأســيس وتشــغيل الخدمــة ،بحيــث يتمكــن المســتخدم
مــن اســتخدامها.
8.الفاتــورة :هــي المســتند الــذي يصــدره مقــدم الخدمــة بشــكل دوري ومنتظــم كل شــهر ميــادي ،أو بحســب مــا يصــدر مــن
الهيئــة فــي هــذا الشــأن ،وذلــك مقابــل أجــور الخدمة/الخدمــات التــي يقدمهــا للمســتخدم.
9.الحد االئتماني :هو الحد األعلى إلجمالي أجور الخدمة /الخدمات المتكررة وغير المتكررة في الدورة الفوترية الواحدة.
	10.أجــور التأســيس :هــي األجــور التــي تدفــع لمــرة واحــدة فقــط مقابــل تأســيس الخدمــة ،وتظهــر فــي أول فاتــورة تصــدر
للمســتخدم بعــد تأســيس الخدمــة ،وقــد ُيطلــب دفعهــا عنــد طلــب الخدمــة وقبــل تفعيلهــا.

	11.األجــور المتكــررة :هــي أجــور الخدمة/الخدمــات التــي تظهــر باســتمرار فــي فاتــورة المســتخدم ،بغــض النظــر عــن االســتخدام
أو عدمــه ،وتنتهــي بإلغــاء الخدمــة.
	12.األجور غير المتكررة :هي أجور الخدمة/الخدمات التي تظهر في فاتورة المستخدم نتيجة الستخدامه تلك الخدمة.
	13.رســوم إنشــاء الخدمــة :تعنــي الرســوم مقابــل إنشــاء المكالمــات الصوتيــة ،أو جلســات إرســال البيانــات ،التــي تتــم بنجــاح فــي
كل مــرة يتــم الدخــول عليهــا مــن قبــل المســتخدم.
	14.برنامج الوالء :يعني أي مزايا تفضيلية يوفرها مقدم خدمة ،لشريحة معينة من المستخدمين.
بناء على اتفاق المتنازل والمتنازَ ل إليه.
15.التنازل :نقل الخدمة عن طريق مقدم الخدمة من مستخدم إلى آخرً ،

ـاء علــى طلــب المســتخدم ،أو إيقافهــا مــن ِقبــل
16.تعليــق الخدمــة :إيقــاف الخدمــة المقدمــة للمســتخدم بصفـ ٍـة مؤقتــة بنـ ً
مقــدم الخدمــة بموجــب أحــكام شــروط هــذه الخدمــة ،أو بموجــب توجيــه الهيئــة بذلــك ،ويشــمل ذلك إيقاف جميــع الخدمة/
الخدمــات الصــادرة عــدا خدمــات الطــوارئ أو أرقــام االتصــال بمقــدم الخدمــة.
ـاء علــى طلــب المســتخدم ،أو إنهاؤهــا مــن ِقبــل
	17.إلغــاء الخدمــة :إنهــاء الخدمــة المقدمــة للمســتخدم بإنهــاء عقــد االشــتراك بنـ ً
مقــدم الخدمــة بموجــب أحــكام شــروط هــذه الخدمــة ،أو إنهاؤهــا بموجــب توجيــه مــن الهيئــة بذلــك.
18.مبلــغ التأميــن :هــو المبلــغ المالــي الــذي يطلبــه مقــدم الخدمــة مــن المســتخدم ليودعــه فــي حســابه بوصفــه تأمينــاً ماليــاً
مقابــل االســتفادة مــن خدماتــه.
	19.حســاب المســتخدم :هــو رقــم حســاب يخصصــه مقــدم الخدمــة للمســتخدم؛ لتنظيــم ســداد المســتحقات الماليــة المترتبــة
علــى الخدمــة /الخدمــات المقدمــة لــه.
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المادة الثانية :أحكام عامة
1.تطبق هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم من ِقبل الهيئة ،وعلى جميع مستخدمي خدماتهم.
2.عندمــا تتطلــب هــذه الوثيقــة تنفيــذ أي إجــراء خطــي ،فإنــه يمكــن تنفيــذه إلكترونيــاً  ،أو آليــاً بواســطة أنظمــة آليــة ،مــع مراعــاة
األنظمــة واللوائــح والقــرارات المنظمــة للتعامــات اإللكترونيــة ،ومــا يصــدر مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن.
3.تســري علــى التعامــات اإللكترونيــة بيــن مقــدم الخدمــة والمســتخدم ،أحــكام نظــام التعامــات اإللكترونــي ونظــام مكافحــة
الجرائــم المعلوماتيــة وغيرهــا مــن األنظمــة ذات العالقــة بالتعامــات اإللكترونية.
4.يجــب علــى مقدمــي الخدمــة إعــداد قواعــد وآليــات البيــع لخدماتــه مــن خــال التعامــات اإللكترونيــة أو الهاتفيــة بمــا يتفــق
مــع األنظمــة ذات العالقــة.
5.ال تقيــد هــذه الوثيقــة أي حقــوق للمســتخدم وردت فــي أي أنظمــة أو لوائــح أو قــرارات أو اتفاقيــات أو وثائــق أخــرى
معمــول بهــا فــي المملكــة.
6.يجــب أن تكــون عقــود مقدمــي الخدمــة لتقديــم خدمتهــم متوافقــة مــع أنظمــة الهيئــة ،وفــي حالــة االختــاف يتــم العمــل
بمــا ورد فــي أنظمــة الهيئــة ،ومــن ضمنهــا هــذه الوثيقــة.
7.فــي حالــة عــدم وجــود تعريــف لعبــارة معينــة بهــذه الوثيقــة وورود تعريــف لهــا بأنظمــة الهيئــة ،فإنــه يؤخــذ بالتعريــف الــوارد
فــي أنظمــة الهيئــة.
8.يحــق للمســتخدم التخاطــب مــع مقــدم الخدمــة ،وعلــى مقــدم الخدمــة توفيــر قنــوات متعــددة وســهلة تمكــن المســتخدم
مــن التواصــل معــه ،مــع مراعــاة توفيــر وســائل مناســبة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.
9.علــى مقــدم الخدمــة نشــر هــذه الوثيقــة عبــر موقعــه اإللكترونــي ،وتزويــد المســتخدم بعــد تفعيــل الخدمــة برســالة نصيــة
( )SMSتتضمــن رابــط إلكترونــي يمكنــه مــن االطــاع علــى نــص الوثيقــة.

المادة الثالثة  :طلب تقديم الخدمة
1.يجــب أن يتــم عمــر طالــب الخدمــة أو مــن يمثلــه نظامــاً خمســة عشــر عامــاً هجريــاً  ،وال يقبــل طلــب تأســيس الخدمــة باســم
شــخص أقــل مــن هــذا العمــر حتــى لــو كان ممثلــه النظامــي متجــاوزاً لهــذا العمــر.
2.يجــوز لمقــدم الخدمــة االمتنــاع عــن تقديــم خدمــة االتصــال الحقــة الدفــع فقــط (المفوتــرة) لطالبهــا ،إذا ثبــت أن عليــه
مديونيــة لــدى مقــدم الخدمــة نفســه أو لــدى مقــدم خدمــة آخــر وليســت محــل خــاف بينهمــا.
3.يجــوز لمقــدم الخدمــة طلــب تأميــن مالــي مــن طالــب خدمــة /المســتخدم لخدمــة االتصــال الحقــة الدفــع فقــط (المفوتــرة)
مــع مراعــاة أن ال يزيــد مبلــغ التأميــن عــن قيمــة الحــد االئتمانــي للخدمــة وذلــك فــي أحــد الحــاالت التاليــة:
 1.3وجود مديونية على طالب الخدمة لدى مقدم الخدمة وليست محل خالف بينهما.

 2.3وجود تعثرات سابقة في السداد ،أو في سجله االئتماني لدى الجهة المختصة بالمعلومات االئتمانية.

جديدا لدى مقدم الخدمة ،وال يوجد أي معلومات عنه لدى مقدم الخدمة .
 3.3إذا كان طالب الخدمة
ً
بناء على طلب المستخدم.
 4.3تفعيل خدمة التجوال ً

4.يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يعيــد إلــى المســتخدم مبلــغ التأميــن المالــي ،أو المبلــغ الفائــض منــه بعــد خصــم مســتحقات
مقــدم الخدمــة ألجــل الســبب الــذي مــن أجلــه طلــب التأميــن ،أو يقــوم بإضافتــه إلــى أي حســاب يخــص المســتخدم لديــه إذا
رغــب المســتخدم ،وذلــك خــال ( )15خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ زوال ســبب طلــب التأميــن أو مــن إلغــاء الخدمــة أيهمــا
أقــرب ،علــى أن ال تزيــد فتــرة بقــاء التأميــن عــن ســنة ميالديــة مــن تاريــخ دفــع التأميــن المالــي إذا كان طلــب التأميــن بســبب
الحــاالت المشــار إليهــا فــي الفقــرات رقــم ( )3.3 ، 2.3 ، 1.3مــن المــادة الثالثــة مــن الوثيقــة فــي حــال انتظــام المســتخدم
بدفــع المســتحقات لمقــدم الخدمــة خــال تلــك الســنة.
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5.اســتثناء مــن أحــكام الفقرتيــن رقــم ( 3و  )4مــن المــادة الثالثــة مــن الوثيقــة يجــوز االتفــاق بيــن مقــدم الخدمــة وطالــب
الخدمــة /المســتخدم بالنســبة للشــخص المعنــوي (قطــاع األعمــال) علــى آليــة ومقــدار مبلــغ التأميــن المالــي.
6.علــى مقــدم الخدمــة تســهيل إجــراءات طلــب الخدمــة ،وإتاحــة تقديــم جميــع خدماتــه فــي جميــع المراكــز التابعــة لــه ،وعــدم
حصــر تقديــم بعــض خدماتــه فــي أماكــن محــددة دون غيرهــا.
7.عنــد اســتالم مقــدم الخدمــة لطلــب تقديــم الخدمــة مــن طالــب الخدمــة واســتيفائه للمعلومــات المطلوبــة ،يجــب عليــه أن
يحــدد وقــت تقديــم الخدمــة ،وفــي حــال تعــذر تقديــم الخدمــة لــه حســب الموعــد المحــدد؛ فعليــه إشــعار طالــب الخدمــة
بالموعــد الجديــد المتوقــع لتقديمهــا خــال مــدة أقصاهــا  10أيــام مــن تاريــخ نهايــة الموعــد المؤجــل ،مــع مراعــاة مــا ورد فــي
الفقــرة رقــم ( )1مــن المــادة الخامســة مــن الوثيقــة.
8.الوضوح والشفافية والتوثيق:

 1.8يجب على مقدم الخدمة أن يوضح في عقد الخدمة ما يلي:

 1.1.8تفاصيــل أســعار الخدمــة المطلوبــة ،ويشــمل ذلــك تعرفــة الخدمــة وأي مبلــغ مطلــوب دفعــه مقدمــاً عنــد
بدايــة عقــد الخدمــة ،أو عنــد انتهــاء الخدمــة – إن وجــد.-
 2.1.8تفاصيل الخدمة ومميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها.

 3.1.8تفاصيــل الشــروط وااللتزامــات علــى طالــب الخدمــة ،والنتائــج المترتبــة علــى عــدم االلتــزام بذلــك وتفاصيــل
أي خصومــات أو عــرض /عــروض -إن وجــدت -وتاريــخ بدايــة ونهايــة العــرض /العــروض ،وأي شــروط أو التزامــات
ســتطبق علــى طالــب الخدمــة عنــد أو أثنــاء أو بعــد انتهــاء الخصــم أو العــرض /العــروض.

 4.1.8تفاصيــل أي قيــود أو اســتثناءات علــى اســتخدام الخدمــة ،وأي رســوم ســتطبق عنــد تجــاوز هــذه القيــود أو
االســتثناءات – إن وجــدت .-
 5.1.8مدة التعاقد وآلية التمديد سواء كانت تلقائية أو بطلب من المستخدم.
 6.1.8مواعيد إصدار الفواتير.

 7.1.8آلية تعديل وإلغاء الخدمة.

 8.1.8الحاالت التي يحق فيها لمقدم الخدمة تعليق وإلغاء الخدمة عن المستخدم.

 2.8يجب أن تكون جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة ( )1.8من المادة الثالثة موضحة:
 1.2.8بعبارات سهلة وواضحة.

 2.2.8أن تتوفر باللغة العربية واإلنجليزية حسب طلب المستخدم.

 3.8عند طلب تأسيس خدمة اتصاالت جديدة يجب أن يتضمن عقد الخدمة بحد أدنى اآلتي:
 1.3.8بيانات طالب الخدمة:

 1.1.3.8الشخص الطبيعي (اسمه كامال ،ورقم هويته ،وجنسيته ،ورقم التواصل معه – إن وجد ،-عنوانه).

 2.1.3.8الشــخص المعنــوي (اســم المنشــأة حســب الســجل التجــاري ،رقــم الســجل وتاريخــه ومدينــة اإلصــدار ،أو
رقــم هويــة المنشــأة فــي حــال عــدم توفــر الســجل التجــاري للحــاالت المســتثناة مــن وزارة التجــارة أو الجهــات
غيــر التجاريــة ،بيانــات الشــخص المفــوض بحســب الموضــح فــي الفقــرة رقــم ( )8.3.1.1مــن المــادة الثالثــة مــن
الوثيقــة ,مــع إرفــاق نُ ســخ مــن األوراق الثبوتيــة).

 2.3.8معلومات الخدمة المطلوبة (نوع الخدمة ،الباقة ،رقم الخدمة محل التعاقد).
 3.3.8الحد االئتماني للخدمة المطلوبة.

 4.3.8توقيــع طالــب الخدمــة علــى عقــد الخدمــة وكتابــة اســمه كامـ ًـا ,بالنســبة للعقــود الورقيــة ,وتوثيــق موافقتــه
بالنســبة للعقــود اإللكترونيــة بحســب األنظمــة المنظمة للتعامــات اإللكترونية.
 5.3.8تاريخ عقد الخدمة.

 6.3.8بيانــات موظــف مقــدم الخدمــة ,وتوقيعــه ,وختــم مقــدم الخدمــة ,بالنســبة للعقــود الورقيــة ,وتوثيــق بيانــات
مقــدم الخدمــة بالنســبة للعقــود اإللكترونيــة بحســب األنظمــة المنظمــة للتعامــات اإللكترونيــة.

 7.3.8تفاصيل المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم ( )1.8من المادة الثالثة هذه الوثيقة.

 8.3.8إقرار موظف مقدم الخدمة باالطالع والتحقق من أصل هوية طالب الخدمة بالنسبة للعقود الورقية.
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 4.8يجــب علــى مقــدم الخدمــة أخــذ موافقــة طالــب الخدمــة وعلمــه بجميــع شــروط والتزامــات وأحــكام الخدمــة محــل
الطلــب.

 5.8يجــب علــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بموافقــة طالــب الخدمــة علــى عقــد الخدمــة لمــدة ال تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ
إلغــاء الخدمــة ,مــا لــم يوجــد خــاف قائــم علــى هــذه الخدمــة ,فيتوجــب حينئــذ علــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بهــا
حتــى تاريــخ انتهــاء الخــاف ,ويقــع علــى مقــدم الخدمــة عــبء إثبــات موافقــة المســتخدم عنــد وجــود أي نــزاع ,مــع
مراعــاة وجــوب االحتفــاظ بأصــل الموافقــة إذا كانــت الموافقــة خطيــة.

 6.8يجــب علــى مقــدم الخدمــة تزويــد المســتخدم بنســخة مــن عقــد الخدمــة بعــد اســتكمال البيانــات المبينــة فــي هــذه
الوثيقــة.
9.الخدمات المضافة:

 1.9علــى مقــدم الخدمــة تســهيل إجــراءات طلــب إضافــة أو تعديــل أو إلغــاء الخدمــات المضافــة ,عبــر الوســائل اإللكترونيــة
أو الهاتفيــة  ,وعــدم إلــزام المســتخدم بالحضــور الشــخصي إال إذا تطلبــت طبيعــة الخدمــة المطلوبــة ذلــك كاســتالم
شــرائح أو أجهــزة مــن خــال مكاتــب خدمــات العمــاء.

 2.9علــى مقــدم الخدمــة وضــع وســائل واجــراءات تثبــت طلــب المســتخدم للخدمــات وعلمــه بمميزاتهــا وشــروطها
وأحكامهــا وأســعارها  ,وموافقتــه عليهــا ,وتأكيــد معلومــات الطلــب عليــه مــرة أخــرى وأخــذ موافقتــه قبــل تنفيــذ
طلبــه ,مــع حفــظ الطلــب والتأكيــد والموافقــة بحســب المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة رقــم ( .)5.8مــن المــادة
الثالثــة مــن الوثيقــة.

 3.9على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بما يثبت تقديم الطلب وتنفيذه.
	10.سريان عقد الخدمة والتعديل عليه:

 1.10يبدأ سريان عقد الخدمة من تاريخ بدء الخدمة لدى المستخدم.

 2.10الحــد األدنــى لمــدة عقــد الخدمــة شــهر واحــد ،وفــي حــال تعديــل مقــدم الخدمــة للحــد األدنــى للمــدة ،فيجــب عليــه
إبــاغ طالــب الخدمــة بذلــك قبــل إبــرام العقــد.

 3.10يجــب علــى مقــدم الخدمــة إبــاغ المســتخدم بــأي تعديــات علــى العقــد قبــل ( )60ســتين يومــاً مــن تاريــخ نفــاذ
التعديــل ,أو انتهــاء مــدة الحــد األدنــى للعقــد ( فتــرة االلتــزام) أيهمــا أعلــى.

المادة الرابعة :التزامات المستخدم
1.ال يجــوز للمســتخدم اســتخدام الخدمــة أو الســماح باســتخدامها أو أجــراء تعديــات علــى األجهــزة والمعــدات والبرامــج
المتصلــة بهــا بالمخالفــة لألنظمــة المطبقــة فــي المملكــة ،أو بالمخالفــة ألحــكام وشــروط الخدمــة ،أو لألغــراض التــي
خصصــت مــن أجلهــا ،ويعــد مســؤوال عــن االســتخدام غيــر المشــروع ومــا يترتــب عليــه.
2.يلتــزم طالــب الخدمــة و المســتخدم بدفــع مبلــغ التأميــن المالــي ،والمبالــغ المســتحقة عليــه خــال التاريــخ المحــدد مــن قبــل
مقــدم الخدمــة.
3.يلتــزم المســتخدم -فــي الحــاالت التــي يقــوم فيهــا مقــدم الخدمــة بتوفيــر أجهــزة طرفيــة بموقعــه -بالســماح لألشــخاص
المفوضيــن مــن قبــل مقــدم الخدمــة بالدخــول إلــى المبانــي والمواقــع التــي يشــغلها المســتخدم ،أو تقــع تحــت ســيطرته،
وأن يســمح لهــم بالبقــاء فــي تلــك المواقــع بالقــدر المطلــوب وذلــك لألغــراض التاليــة:
 1.3القيــام بأعمــال اإلصــاح أو الفحــص ألي مــن أجهــزة ومعــدات االتصــاالت ،أو أي مــن األجهــزة والمعــدات المرتبطــة
بتقديــم خدمــة معينــة لــه.
 2.3تركيــب أي مــن أجهــزة االتصــاالت ومعداتهــا داخــل الموقــع؛ لتقديــم الخدمــة للمســتخدم أو ســحبها أو إزالتهــا أو
صيانتهــا أو اســتبدالها.
 3.3القيــام بــأي غــرض مرتبــط بتأســيس أجهــزة االتصــاالت ومعداتهــا المؤمنــة للمســتخدم مــن قبــل مقــدم الخدمــة،
والمرتبطــة بالخدمــة المقدمــة لــه والكائنــة فــي موقعــه ،أو القيــام بأعمــال تشــغيلها أو صيانتهــا.
4.يلتــزم المســتخدم بالتراخيــص المطلوبــة للبرامــج المســتخدمة فــي األجهــزة والمعــدات ،بمــا فــي ذلــك مراعــاة حقــوق
الملكيــة الفكريــة ,أو أي حقــوق أخــرى مطلوبــة ترتبــط بتقديــم أي خدمــات ،أو تركيــب أو اســتخدام أيــه معــدات فــي موقعــه
(ويشــمل ذلــك أجهــزة االتصــاالت ومعداتهــا) وذلــك طيلــة مــدة تقديــم الخدمــة أو إتاحتهــا للمســتخدم.
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المادة الخامسة :التزامات مقدم الخدمة
1.مــع مراعــات مــا ورد فــي المــادة الثالثــة مــن هــذه الوثيقــة يجــب أن يقــوم مقــدم الخدمــة بتقديــم الخدمــة لــكل مــن تقــدم
بطلبهــا ،مــا لــم تكــن الخدمــة محــل الطلــب ليســت مــن ضمــن التزاماتــه ,أو إذا وجــدت أســباب فنيــة تمنعــه مــن تقديمهــا.
2.يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة بحسب ما تم االتفاق عليه مع المستخدم .
3.يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يبيــن لطالــب الخدمــة ،ســبب طلــب مبلــغ التأميــن ومقــداره وطريقــة تطبيقــه والفتــرة التــي
ســيتم تطبيقهــا.
4.يجــب علــى مقــدم الخدمــة تقديــم الخدمــة للمســتخدمين كافــة بالشــروط والمواصفــات نفســها ،ودون أي تفرقــة أو تمييــز
بينهــم ،ويشــمل ذلــك األمــور التاليــة:
 1.4المقابل المالي للخدمات المقدمة.
 2.4جودة الخدمة المقدمة.

 3.4الوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة.
 4.4أي شروط تصدرها الهيئة.

5.يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يقــوم بإصــاح أعطــال الخدمــات فــور اكتشــافها مــن قبلــه ،أو إبــاغ المســتخدم لمقــدم
الخدمــة بهــذا العطــل ،ويلــزم قيــام المســتخدم بالتحقــق مــن التوصيــات الداخليــة والمعــدات فــي موقعــه قبــل االتصــال
ـؤوال عــن شــبكته الخارجيــة ،وأجهزتــه ومعداتــه المتعلقــة بتقديــم الخدمــة
بمقــدم الخدمــة ،ويكــون مقــدم الخدمــة مسـ ً
للمســتخدم ،ويتحمــل نفقــات الصيانــة واإلصــاح المطلوبــة لشــبكته وتجهيزاتــه كافــة؛ ألي ســبب كان ،بمــا فــي ذلــك
الناتجــة عــن التقــادم الطبيعــي للشــبكات واألجهــزة.
كاف من بدئها.
6.يجب على مقدم الخدمة إبالغ المستخدم مسبقاً بمواعيد الصيانة المطلوبة ،وذلك قبل وقت ٍ

المادة السادسة :سرية معلومات واتصاالت المستخدم
1.جميــع معلومــات المســتخدمين ســرية ،ويجــب علــى مقــدم الخدمــة المحافظــة علــى ســريتها ،واتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة
لمنــع الوصــول إليهــا  ,االطــاع عليهــا  ,أو إفشــائها ,أو نشــرها  ,أو اســتخدامها أو تعديلهــا بمــا يخالــف األنظمــة.
2.ال يجــوز لمقــدم الخدمــة اإلفصــاح عــن معلومــات المســتخدمين مــا لــم يكــن هــذا اإلفصــاح مســموح بــه وفقــاً لألنظمــة
ـاء علــى موافقــة المســتخدم الصريحــة ،أو مــن يمثلــه رســمياً فــي ذلــك ,أو بنــاء علــى طلــب
المعمــول بهــا فــي المملكــة ,أو بنـ ً
مــن الهيئــة.
3.يجــب علــى مقدمــي الخدمــة وضــع سياســات واضحــة تقيــد االطــاع علــى معلومــات المســتخدمين لديهــا ,وتوثــق أي
دخــول علــى معلومــات المســتخدمين.
4.علــى مقدمــي الخدمــة تحديــد وتعريــف أغــراض طلــب وجمــع وحفــظ معلومــات المســتخدمين ,ويحظــر اســتخدام تلــك
المعلومــات لغيــر األغــراض المفصــح عنهــا.
5.يلتــزم مقــدم الخدمــة بالمحافظــة علــى ســرية المكالمــات الهاتفيــة ،والمعلومــات التــي يتــم إرســالها ،أو اســتقبالها عــن
طريــق شــبكات االتصــاالت العامــة التابعــة لــه ،وعــدم الســماح ألي شــخص مــن موظفيــه أو مــن التابعيــن لــه أو غيرهــم
باالطــاع عليهــا ،أو االســتماع إليهــا ،أو تســجيلها.

7

المادة السابعة :الفواتير وااللتزامات المالية
1.الفوترة :

 1.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة توفيــر وســائل مجانيــة تمكــن المســتخدم مــن مراقبــة اســتهالك الخدمــات التــي
يســتخدمها ,ســواء كانــت الخدمــة مســبقة الدفــع أو الحقــة الدفــع.

 2.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة تزويــد المســتخدم بتفاصيــل اســتخدامه للخدمــات مســبقة الدفــع كل شــهر ميــادي
بحســب طلبــه.
 3.1يجب على مقدم الخدمة فوترة الخدمات الحقة الدفع كل شهر ميالدي .

 4.1ال يحــق لمقــدم الخدمــة فوتــرة رســوم أي خدمــة مقدمــاً بالنســبة للخدمــات الحقــة الدفــع ,أو مطالبــة المســتخدم
بهــا إال بعــد نهايــة الــدورة الفوتريــة.

 5.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة توفيــر فواتيــر واضحــة وصحيحــة ومفصلــة باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة بحســب اختيــار
المســتخدم ،وإرســالها لــه إلكترونيــاً -دون مقابــل ،-مــع تمكيــن المســتخدم مــن الدخــول علــى أنظمــة مقــدم الخدمــة
اإللكترونيــة والحصــول علــى نســخة مــن الفواتيــر المفصلــة لمــدة ال تقــل عــن اثنــى عشــر ( )12شــهراً  ،وإتاحــة إرســالها
ورقيــاً فــي الحــاالت التــي تقدرهــا الهيئــة.
 6.1ال يجــوز لمقــدم الخدمــة مطالبــة المســتخدم بــأي مبالــغ تزيــد عــن تكاليــف األجــور المطبقــة علــى خدمــات االتصــاالت
ـاء علــى طلب المســتخدم.
التــي قدمهــا بنـ ً

 7.1ال يجوز لمقدم الخدمة فوترة أي خدمات غير مرخصة من قبل الهيئة في الفاتورة.

 8.1يجب على مقدم الخدمة أن ُي ِّضمن الفاتورة المعلومات التالية بحد أدنى:
 8.1تفاصيل الخدمة وتفاصيل أو تقرير االستخدام لها.
 8.1تاريخ الفاتورة.

 8.1تاريخ اإللغاء لعدم السداد.

 8.1تفاصيل األجور غير المتكررة.

 8.1أجور االشتراك المتكررة ،لكل خدمة على حدة.

 8.1األجور المدفوعة عن الفاتورة السابقة-إن وجدت.-

 8.1تفاصيل رسوم إنشاء الخدمة -إن وجدت. -
 8.1الحد االئتماني.

 8.1العنوان.

 8.1مبلغ الخصم -إن وجد.-

 8.1برنامج الوالء -إن وجد.-

 8.1أي مقابل مالي آخر لقاء تقديم الخدمة -إن وجدت.-
 8.1مبلغ التأمين المالي – إن وجد.-

 8.1حــق المســتخدم فــي مراجعــة الفاتــورة ,وفــي تقديــم اعتــراض علــى األجــور الــواردة فيهــا خــال  60يومــا مــن
تاريــخ صدورهــا.
 8.1معلومــات االتصــال بقســم الشــكاوى التــي يمكــن مــن خاللهــا تقديــم شــكوى ،بمــا فــي ذلــك أرقــام الهواتــف
وعنــوان البريــد اإللكترونــي والعنــوان البريــدي.

 9.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بفواتيــر المســتخدم لمــدة ال تقــل عــن ( )12شــهر مــن تاريــخ إصدارهــا مــا لــم
يوجــد خــاف قائــم علــى تلــك الفاتــورة ،فيتوجــب حينئــذ علــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بالفواتيــر حتــى تاريــخ انتهــاء
الخــاف ،كمــا يتوجــب علــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بالفواتيــر التــي لــم يتــم ســدادها بعــد انتهــاء  12شــهر مــن تاريــخ
صدورهــا حتــى يتــم ســدادها ،ويقــع علــى مقــدم الخدمــة عــبء إثبــات صحــة المبالــغ عنــد وجــود أي نــزاع.
 10.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة تزويــد المســتخدم بمــا يفيــد اســتالمه ألي مبلــغ دفعــه؛ موضحــاً بــه نــوع الخدمــة التــي
تــم ســدادها ومبلــغ الســداد وتاريخــه ,وعلــى مقــدم الخدمــة االحتفــاظ بهــذا المســتند حســب مــدة حفــظ المســتندات
المشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة.
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 11.1المســتخدم مســؤول عــن دفــع جميــع األجــور عــن الخدمة/الخدمــات الصــادرة مــن هاتفــه ،بغــض النظــر عــن الطريقة
التــي تمــت بهــا الخدمــة مــن هاتفــه ،أو هويــة مــن قــام باالســتخدام.

 12.1يحــق للمســتخدم االعتــراض علــى أجــور الخدمة/الخدمــات التــي يعتقــد أنهــا لــم تصــدر مــن هاتفــه .وال يتوجــب
عليــه حينهــا دفــع األجــور التــي تــم االعتــراض عليهــا ،إلــى أن يتــم البــت فــي االعتــراض .ويجــب علــى المســتخدم فــي
هــذه الحالــة القيــام بدفــع المبلــغ الــوارد فــي الفاتــورة الــذي لــم يعتــرض عليــه ،وذلــك خــال تاريــخ الســداد المشــار
إليــه فــي الفاتــورة.
يومــا مــن تاريــخ صــدور
 13.1مــدة االعتــراض علــى صحــة أيــة أجــور واردة فــي فاتــورة مقــدم الخدمــة هــي ( )60ســتون ً
الفاتــورة ،مــا لــم يتبيــن عــدم علــم المســتخدم بالفاتــورة فــي حينــه.
 14.1المستخدم غير مسؤول عن سداد أجور سابقة لم تتم فوترتها ،كلياً أو جزئياً  ،إال في الحاالت التالية:

 1.14.1كــون المبالــغ صحيحــة ألجــور متكــررة أو غيــر متكــررة ،شــريطة أن يتــم فوترتهــا ومطالبــة المســتخدم بهــا
خــال ( )150مئــة وخمســين يومــاً مــن تاريــخ اســتحقاق المبلــغ.
 2.14.1كــون المبالــغ صحيحــة ألجــور اســتخدام الخدمــة أثنــاء التجــوال  ،إذا تمــت فوترتهــا خــال ( )150مئــة
وخمســين يومــاً مــن تاريــخ االســتخدام.
 3.14.1فــي حالــة ثبــوت عجــز المســتخدم عــن دفــع المبلــغ المســتحق كامـ ًـا ،فعلــى مقــدم الخدمــة إيجــاد اتفاقيــة
معــه للســداد بالتقســيط ،تكــون مناســبة وقابلــة للتنفيــذ ,بحيــث ال يتجــاوز مبلــغ القســط الواحــد بالنســبة
لألجــور الــواردة فــي الفقــرة ( )1.14.1مــن المــادة الســابعة مــن الوثيقــة قيمــة الحــد االئتمانــي للفتــرة محــل
المطالبــة ,وال يتجــاوز مبلــغ القســط الواحــد بالنســبة لألجــور الــواردة فــي الفقــرة ( )2.14.1مــن المــادة
الســابعة مــن الوثيقــة ضعــف قيمــة الحــد االئتمانــي للفتــرة محــل المطالبــة ،وال ينــدرج مبلــغ القســط ضمــن
الحــد االئتمانــي للفاتــورة التــي ُضمــن بهــا.

 15.1يجــوز لمقــدم الخدمــة تحويــل أي مبالــغ مســتحقة لــم يتــم ســدادها مــن قبــل المســتخدم ،وترتــب عليهــا إلغــاء
الخدمــة إلــى أي حســاب آخــر يخــص المســتخدم لــدى مقــدم الخدمــة ،مــع وجــوب ِإشــعار المســتخدم قبــل إجــراء
التحويــل ،وال ينــدرج المبلــغ المحــول ضمــن الحــد االئتمانــي للفاتــورة التــي ُضمــن بهــا.

 16.1يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن يعيــد إلــى المســتخدم ،أي مبالــغ زائــدة دفعهــا ،وذلــك خــال ( )15خمســة عشــر
يومــا علــى األكثــر مــن تاريــخ اكتشــافها ،أو يقــوم بإضافتهــا إلــى أي حســاب يخــص المســتخدم لــدى مقــدم الخدمــة,
إذا رغــب المســتخدم فــي ذلــك.
 2.الحد االئتماني:

 1.2يجــب علــى مقــدم الخدمــة تحديــد الحــد االئتمانــي وتضمينــه فــي عقــد الخدمــة ,وال يجــوز رفعــه إال بطلــب
المســتخدم ،وعلــى مقــدم الخدمــة االســتجابة إلــى طلــب المســتخدم بتخفيــض الحــد االئتمانــي ,مــع مراعــاة أال يقــل
الحــد االئتمانــي بعــد التخفيــض عــن الحــد األدنــى لقيمــة الباقــة.

 2.2يجــب علــى مقــدم الخدمــة إشــعار المســتخدم عنــد اســتهالك  80%مــن حــده االئتمانــي ,وذلــك عبــر رســالة نصيــة
 SMSترســل للمســتخدم بالنســبة لخدمــة االتصــال المتنقــل ,وبــأي وســيلة أخــرى مناســبة بالنســبة للخدمــات األخــرى.

 3.2يجــب علــى مقــدم الخدمــة تعليــق الخدمــة فــور وصــول المبالــغ المطالــب بهــا المســتخدم الحــد االئتمانــي المتفــق
عليــه ,ويمكــن للمســتخدم طلــب إعــادة الخدمــة وإعطائــه مهلــة للســداد ال تتجــاوز خمســة أيــام ,علــى أال يتجــاوز
اســتهالكه خــال هــذه الفتــرة  % 10مــن حــده االئتمانــي   .

 4.2يجــب أال يتجــاوز إجمالــي قيمــة الفاتــورة مبلــغ الحــد االئتمانــي ،ويقصــد بإجمالــي قيمــة الفاتــورة التــي يجــب أال
تتجــاوز الحــد االئتمانــي؛ جميــع أجــور الخدمــات فــي الــدورة الفوتريــة الواحــدة ويشــمل ذلــك الرســوم المتكــررة وغيــر
المتكــررة ،غيــر مــا اســتثني فــي هــذه الوثيقــة ،وفــي حــال عــدم ســداد المســتخدم للمبالــغ المســتحقة ،فيســتمر
تعليــق الخدمــة خــال الــدورة الفوتريــة التاليــة وال يحتســب فــي الفاتــورة التاليــة إال رســوم الخدمــة المتكــررة.
 5.2يقتصــر تعليــق الخدمــة بســبب تجــاوز الحــد االئتمانــي علــى خدمــات األجــور غيــر المتكــررة ،أمــا الخدمــات التــي يحتســب
اســتخدامها ضمــن األجــور المتكــررة فــا يتــم تعليقهــا ،كباقــات اإلنترنــت الالمحــدودة ،واالتصــال الالمحــدود علــى
ســبيل المثــال.
 6.2يستثنى من الخضوع للحد االئتماني على سبيل الحصر ما يلي -:
 1.6.2أجور آخر عملية اتصال بدأت قبل بلوغ الحد االئتماني.

 2.6.6أجور استخدام الخدمة أثناء التجوال وال يشمل ذلك استخدام اإلنترنت أثناء التجوال.

 3.6.2الزيــادة بمــا ال يتجــاوز  10%مــن حــده االئتمانــي فــي حــال طلــب المســتخدم إعــادة الخدمــة بعــد تعليقهــا
لبلــوغ الحــد االئتمانــي.
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 7.2اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة رقــم ( )2مــن المــادة الســابعة مــن الوثيقــة يجــوز االتفــاق بيــن مقــدم الخدمــة وطالــب
الخدمــة /المســتخدم بالنســبة للشــخص المعنــوي ( قطــاع األعمــال) علــى آليــة تطبيــق ومقــدار الحــد االئتمانــي.
3.اإلنترنت الداخلي

 1.3يجــب علــى مقــدم الخدمــة عــدم التفعيــل التلقائــي لخدمــة االنترنــت علــى حســب االســتخدام خــارج الباقــات بــدون
طلــب تفعليهــا مــن قبــل المســتخدم.
 2.3يجــب علــى مقــدم الخدمــة إشــعار المســتخدم عنــد اســتهالك 80%مــن باقــة اإلنترنــت المســتخدم بهــا عبــر رســالة
نصية .SMS

 3.3يجــب علــى مقــدم الخدمــة تعليــق خدمــة اإلنترنــت فــور اســتهالك المســتخدم كامــل كميــة بيانــات الباقــة المشــترك
ويشــعر المســتخدم عبــر رســالة نصيــة بإيقــاف الخدمــة ،وكيفيــة إعادتهــا ،وتكلفــة اســتخدام اإلنترنــت بــدون
فيهــاُ ،
الباقــة إن رغــب فــي تفعليهــا.
4.التجوال للمتنقل

 1.4يجــب علــى مقــدم الخدمــة عــدم التفعيــل التلقائــي لخدمــة تجــوال اإلنترنــت المتنقــل علــى حســب االســتخدام خــارج
الباقــات بــدون طلــب تفعليهــا مــن قبــل المســتخدم.

 2.4يجــب علــى مقــدم الخدمــة إشــعار المســتخدم عبــر رســائل نصيــة ( )SMSمجانيــة باللغــة العربيــة وباللغــة اإلنجليزيــة
فــور اتصالــه بشــبكة مقــدم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة آخــر أثنــاء التجــوال بمــا يلــي:
 1.2.4تعرفة استالم المكالمات الصوتية.

 2.2.4تعرفة إجراء مكالمات صوتية إلى مستخدم في المملكة العربية السعودية
 3.2.4تعرفة إجراء مكالمة صوتية إلى مستخدم في نفس منطقة التجوال.

 4.2.4تعرفة إرسال رسالة نصية إلى مستخدم في المملكة العربية السعودية.
 5.2.4تعرفة إرسال رسالة نصية إلى مستخدم في نفس منطقة التجوال.

 6.2.4تعرفة استخدام اإلنترنت في نفس منطقة التجوال.
 7.2.4كيفية احتساب تعرفة االتصال إلى دول أخرى.

 8.2.4معلومات عن كيفية الوصول إلى خدمات العمالء أثناء التجول.

 9.2.4أي قيــود أو شــروط علــى اســتخدام الخدمــة أثنــاء التجــوال ,يترتــب علــى اســتخدامها زيــادة فــي مبالــغ
الفاتــورة.

 10.2.4توضيــح وحــدة احتســاب كل تعرفــة لخدمــة علــى أن تكــون تعرفــة خدمــة التجــوال المرســلة للمســتخدم
بالريــال الســعودي.

 3.4يجب على مقدم الخدمة إشعار المستخدم بأي تغيير يطرأ على األسعار  ,قبل تطبيقه على المستخدم.

 4.4يجــب علــى مقــدم الخدمــة وضــع التدابيــر الالزمــة لحمايــة المســتخدمين فــي المناطــق الحدوديــة مــن التجــوال
التلقائــي علــى شــبكة بلــد آخــر .

المادة الثامنة :نقل الخدمة والتنازل عنها
1.يحــق للمســتخدم طلــب نقــل الرقــم مــن مقــدم خدمــة إلــى مقــدم خدمــة آخــر ،ويلتــزم مقــدم الخدمــة بتلبيــة طلبــه وفقــاً
لألطــر التنظيميــة واإلجــراءات الصــادرة مــن الهيئــة المتعلقــة بنقــل األرقــام.
2.يحــق للمســتخدم طلــب نقــل خدمــات االتصــاالت الثابتــة؛ مــن موقــع إلــى موقــع آخــر ،وعلــى مقــدم الخدمــة تلبيــة طلبــه
حســب اإلمكانيــة الفنيــة المتاحــة.
3.يجــوز للمســتخدم التنــازل عــن الخدمــة لشــخص آخــر ،تتوفــر فيــه شــروط تقديــم الخدمــة ،ويتــم تأســيس الخدمــة للمتنــازل إليــه
وفقــاً للمــادة الثالثــة مــن هــذه الوثيقــة.
4.يجــوز لمقــدم الخدمــة رفــض طلــب التنــازل فــي حــال وجــود أي مســتحقات لمقــدم الخدمــة غيــر مســددة علــى الخدمــة محــل
التنــازل باســتثناء الحــاالت التــي تكــون فيهــا تلــك المســتحقات محــل خــاف بســبب اعتــراض المســتخدم عليهــا.
5.يجب على مقدم الخدمة إعطاء المستخدم مستنداً يثبت تنازله عن الخدمة  .
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المادة التاسعة :تعليق وإلغاء الخدمات
1.يجــب علــى مقــدم الخدمــة تســهيل إجــراءات طلــب تعليــق أو إلغــاء الخدمــات ,وإتاحــة تقديــم الطلبــات فــي جميــع المراكــز
التابعــة لــه ,وعــدم حصــر تقديمهــا فــي أماكــن أو وســائل محــددة دون غيرهــا ,وإتاحــة وســائل تقنيــة ســهلة تمكن المســتخدم
مــن تقديــم طلباتــه عبــر تلــك الوســائل بعــد التحقــق مــن هويتــه وعــدم إلزامــه بالحضــور الشــخصي عنــد وجــود وســائل
التحقــق مــن الهويــة.
2.يحــق للمســتخدم طلــب إلغــاء الخدمــات ,ويجــب علــى مقــدم الخدمــة تنفيــذ طلبــه وعــدم احتســاب أي رســوم علــى الخدمــة
ـداء مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
المطلــوب إلغاؤهــا ابتـ ً
3.يحــق للمســتخدم طلــب تعليــق الخدمــات لمــدة ال تتجــاوز ( )12اثنــي عشــر شــهراً  ،علــى أن يقــوم بســداد أجــور تعليــق الخدمــة
المتكــررة عــن هــذه المدة.
4.ال يحق لمقدم الخدمة عدم تنفيذ طلب المستخدم بتعليق أو إلغاء الخدمة بسبب وجود مبالغ مستحقة عليه.
5.وجــود حــد أدنــى للعقــد ال ُيلــزم المســتخدم باالســتمرار فــي الخدمــة فــي حــال رغبتــه فــي إلغائهــا أو نقــل الرقــم إلــى مشــغل
آخــر قبــل نهايــة الحــد األدنــى للعقــد ,وهــذا ال يخــل بحــق مقــدم الخدمــة بمطالبــة المســتخدم بالمبالــغ الماليــة التــي قــد
تفــرض فــي حــال إلغــاء الخدمــة بســبب المســتخدم قبــل نهايــة مــدة العقــد.
6.علــى مقــدم الخدمــة وضــع وســائل واجــراءات تثبــت طلــب المســتخدم لتعليــق أوإلغــاء الخدمــات  ,وتأكيــد معلومــات الطلــب
عليــه مــرة أخــرى وأخــذ موافقتــه قبــل تنفيــذ الطلــب ,مــع حفــظ الطلــب والتأكيــد والموافقــة بحســب المــدة المشــار إليهــا
في هــذه الوثيقة.
7.يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بما يثبت طلبه إللغاء الخدمة ،موضح به تاريخ تقديم الطلب.
8.يجوز لمقدم الخدمة تعليق الخدمة أو إلغائها عن المستخدم ألي سبب من األسباب التالية:

 1.8عــدم تقديــم التأميــن المالــي الــذي يطلبــه مقــدم الخدمــة فــي الحــاالت التــي يتــم طلــب التأميــن فيهــا ،وفقــاً لمــا
ورد بهــذه الوثيقــة.

 2.8عــدم التــزام المســتخدم بأحــكام اتفاقيــة الســداد المؤجــل «التقســيط» حســب خطــة مقــدم الخدمــة للدفــع المؤجــل
بهــذا الخصوص.
 3.8مخالفة المستخدم ألي من األحكام أو الشروط الواردة في هذه الوثيقة أو عقد الخدمة.

 4.8عــدم ســداد المســتخدم لمســتحقات مقــدم الخدمــة ،طبقــاً ألي مــن المــواد الــواردة فــي الوثيقــة ،مــا لــم تكــن تلــك
المســتحقات محل خالف.
 5.8عــدم تجــاوب المســتخدم بتحديــث بياناتــه عنــد مطالبتــه بذلــك ،أو ثبــوت تقديمــه بيانــات ،أو معلومــات مغلوطــة أو
مــزورة لمقدم الخدمة.

 6.8انتهــاء التاريــخ المحــدد الســتخدام الخدمــة مســبقة الدفــع دون قيــام المســتخدم بإجــراءات تمديــد تاريــخ الخدمــة مــع
مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة رقــم ( )15مــن المــادة التاســعة مــن الوثيقة.
 7.8فــي حالــة وفــاة المســتخدم  ،ويجــوز للورثــة االختيــار بيــن اســتمرار الخدمــة ونقلهــا الســم واحــد منهــم ،وتحملــه كافــة
الحقــوق والمســؤوليات المترتبــة علــى المســتخدم األصلــي ،أو إلغــاء الخدمــة .ويجــوز لمقــدم الخدمــة إنهــاء الخدمــة
بعــد مضــي ( )30يومــاً مــن تاريــخ إبالغــه أو علمــه بالوفــاة إذا لــم يحــدد الورثــة موقفهــم.

 8.8إعاقــة المســتخدم لفنيــي مقــدم الخدمــة مــن الدخــول والوصــول لموقــع الخدمــة لثــاث مــرات فــي الســنة علــى
األقــل ،وذلــك عنــد وجــود أجهــزة طرفيــة تابعــة لمقــدم الخدمــة داخــل الموقــع ،وهــذا فــي الحــاالت التــي يقــوم فيــه
مقــدم الخدمــة بتأميــن جهــاز طرفــي للمســتخدم.
 9.8إذا توجــب علــى المســتخدم _ فيمــا يتعلــق بخدمــة االتصــاالت الثابتــة _تــرك الموقــع المؤســس بــه الخدمــة بســبب
هــدم الموقــع ،أو أنــه أصبــح غيــر صالــح لالســتخدام؛ ألي ســبب خــارج عــن ســيطرة المســتخدم ،عندهــا يقــوم مقــدم
ـداء مــن التاريــخ الــذي تــم فيــه إبالغــه بذلــك ,مــع عــدم تحمــل المســتخدم مبالــغ ماليــة
الخدمــة بإلغــاء الخدمــة ابتـ ً
بســبب اإللغــاء.

 10.8إذا ورد طلب التعليق أو اإللغاء من الهيئة.
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9.يجب أن يسبق إلغاء الخدمة من قبل مقدم الخدمة التالي باستثناء الحاالت التي تقررها الهيئة:

 1.9تعليق الخدمة وذلك بوقف الخدمات الصادرة فقط ,لمدة ال تقل عن  15يوماً قبل عملية اإللغاء.

 2.9إرســال إشــعار إلــى المســتخدم قبــل عمليــة التعليــق أو اإللغــاء بخمســة أيــام علــى األقــل عبــر رســالة نصيــة ()SMS
بالنســبة للمتنقــل  ,وأي وســيلة أخــرى مناســبة للخدمــات األخــرى  ,يوجــه فيهــا المســتخدم بتجنــب ســبب التعليــق أو
اإللغــاء ,وكيفيــة ذلــك ,وتاريــخ تعليــق أو إلغــاء الخدمــة ,ورســالة أخــرى قبــل التعليــق أو اإللغــاء بـــيوم واحــد ,فــي حــال
اســتمرار ســبب التعليــق أو اإللغــاء.
ُ 3.9يعطــى المســتخدم مهلــة ال تقــل عــن ( )25يومــاً للســداد قبــل تعليــق الخدمــة وذلــك مــن تاريــخ صــدور الفاتــورة ،مــا
لــم يكــن ســبب التعليــق وصــول مبلــغ الفاتــورة للحــد االئتمانــي.

	10.يجــب علــى مقــدم الخدمــة إلغــاء الخدمــة بعــد انقضــاء ( )75خمســة وســبعون يومــاً  ,مــن تاريــخ صــدور الفاتــورة إذا لــم يســدد
المســتخدم المبالــغ المســتحقة خــال تلــك المــدة ,مــا لــم يكــن المبلــغ محــل خــاف مــع مقــدم الخدمــة ,وال يحــق لمقــدم
الخدمــة احتســاب أي رســوم بعــد هــذا التاريــخ .وفــي حالــة إلغــاء الخدمــة بعــد انتهــاء تلــك المــدة؛ فيجــب العمــل بمــا يأتــي:
 1.10يقوم المستخدم بدفع جميع المبالغ المستحقة لمقدم الخدمة عن تلك الخدمة.

 2.10يقــوم المســتخدم فــوراً بإعــادة جميــع أجهــزة االتصــاالت الطرفيــة إلــى مقــدم الخدمــة ،فــي حالــة قيــام مقــدم
الخدمــة بتأمينهــا للمســتخدم ،مــع األخــذ فــي الحســبان التلــف الناتــج عــن االســتعمال العــادي.

	11.اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة رقــم ( )10مــن المــادة التاســعة مــن الوثيقــة يجــوز االتفــاق بيــن مقــدم الخدمــة وطالــب الخدمــة/
المســتخدم بالنســبة للشــخص المعنــوي ( قطــاع األعمــال) علــى آليــة تعليــق أو إلغــاء الخدمــة لعــدم الســداد.
	12.في حالة قيام مقدم الخدمة بتعليق خدمة مستخدم وفقاً لهذه المادة فإنه يجب عليه:

 1.12التأكــد مــن أن التعليــق لــم يحــدث قبــل انتهــاء المــدة المعتمــدة مــن الهيئــة ،والمحــددة للســداد مــن تاريــخ صــدور
فاتــورة المســتخدم ،مــا لــم يتجــاوز الحــد االئتمانــي.

 2.12التأكــد فــي جميــع األحــوال مــن قــدرة المســتخدم علــى اســتقبال المكالمــات الــواردة ،و االتصــال علــى أرقــام
الطــوارئ بمــا فيهــا -دون حصــر -الهــال األحمــر ،األمــن العــام ،الدفــاع المدنــي ،وأرقــام االتصــال بمقــدم الخدمــة.
	13.فــي حالــة تعليــق الخدمــة يقــوم المســتخدم باالســتمرار فــي دفــع المقابــل المالــي لألجــور المتكــررة لتلــك الخدمــة عــن
المــدة التــي تــم فيهــا التعليــق ,كمــا يقــوم مســتخدم خدمــات االتصــاالت الثابتــة فــي حالــة إعــادة الخدمــة للوضــع الــذي
كانــت عليــه بدفــع مبلــغ اإلعــادة المعتمــد مــن الهيئــة ضمــن تعرفــة خدمــات مقــدم الخدمــة – إن وجــدت.-
	14.تعليق الخدمة أو إلغائها ال يعفي المستخدم من مسؤوليته عن سداد أي مبالغ مستحقة لمقدم الخدمة.
15.يجــب أن تكــون آليــة إلغــاء الخدمــات مســبقة الدفــع وفتــرات تمديدهــا واضحــة للمســتخدم ومعلنــة مــن قبــل مقــدم الخدمــة
للعمــوم عبــر موقعــه اإللكترونــي ,وذلــك بحســب سياســة مقــدم الخدمــة مــا لــم يصــدر مــن الهيئــة خــاف ذلــك.
16.يجــب علــى مقــدم الخدمــة تزويــد المســتخدم عبــر إرســال رســالة نصيــة ( )SMSبتاريــخ إلغــاء الخدمــة المتنقلــة مســبقة الدفــع
عنــد االشــتراك بهــا ,وبعــد كل تمديــد لتاريــخ اإللغــاء ,وإشــعاره قبــل إلغــاء الخدمــة بحســب اآلليــة الموضحــة فــي الفقــرة
رقــم ( )9.2مــن المــادة التاســعة مــن هــذه الوثيقــة ,وال يحــق لمقــدم الخدمــة إلغــاء الخدمــة قبــل التاريــخ المبيــن للمســتخدم
بــدون وجــود ســبب نظامــي يجيــز لــه إلغــاء الخدمــة .
	17.علــى مقــدم الخدمــة إعــادة الخدمــة فــوراً عنــد اتضــاح وجــود خطــأ ،أو عــدم صحــة اإلجــراء المتخــذ بتعليــق خدمــة المســتخدم
أو إلغاؤهــاً  ،وبمــا ال يتجــاوز يــوم العمــل التالــي مــن تاريــخ اكتشــاف الخطــأ أو عــدم صحــة اإلجــراء المتخــذ ،علــى أكثــر تقديــر،
إال إذا منعــت ظــروف قاهــرة مقــدم الخدمــة مــن القيــام بذلــك .وال يجــوز اقتضــاء مبلــغ إلعــادة الخدمــة فــي هــذه الحالــة،
كمــا يعفــى المســتخدم مــن دفــع األجــور المتكــررة عــن تلــك الفتــرة.
	 18.يقــوم مقــدم الخدمــة بإعــادة الخدمــة التــي تــم تعليقهــا عنــد زوال سبب/أســباب التعليــق فــوراً  ،وبمــا ال يتجــاوز يــوم العمــل
التالــي علــى أكثــر تقديــر ،إال إذا منعــت ظــروف قاهــرة مقــدم الخدمــة مــن القيــام بذلــك ،أمــا فــي حالــة اإللغــاء الــذي يتــم
بســبب طلــب المســتخدم؛ فإنــه ال تعــاد الخدمــة إليــه إال بطلــب منــه ،وفــى هــذه الحالــة يعامــل هــذا الطلــب بوصفــه طلبــاً
جديــداً  ،وتعــاد الخدمــة حســب توفــر اإلمكانيــة الفنيــة لــدى مقــدم الخدمــة .كمــا أن مقــدم الخدمــة غيــر ملــزم فــي هــذه
الحالــة بإعــادة الخدمــة بالرقــم الســابق نفســه.
	19.ال يحــق لمقــدم الخدمــة تعليــق أو إلغــاء خدمــات المســتخدم األخــرى بســبب وجــود مديونيــة علــى خدمــة أخــرى ,مــع
مراعــات مــا ورد فــي المــادة ( )15.1مــن المــادة الســابعة مــن هــذه الوثيقــة.
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	20.ال يحــق للمســتخدم مطالبــة مقــدم الخدمــة باســتعادة أجــور تأســيس الخدمــة /الخدمــات عنــد إلغائهــا لعــدم الســداد ،أو
بطلــب مــن المســتخدم ،باســتثناء األجــور غيــر المتكــررة للمكالمــات المعتــرض عليهــا.
	21.عنــد طلــب المســتخدم إلغــاء الخدمــة قبــل تأسيســها وتشــغيلها لــه مــن قبــل مقــدم الخدمــة؛ فإنــه يكــون ملزمــاً أمــام مقــدم
الخدمــة بدفــع التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك ويعفــى المســتخدم مــن تحمــل أي تكاليــف إذا أخفــق مقــدم الخدمــة بإيصــال
الخدمــة وتشــغيلها فــي الوقــت المتفــق عليــه مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة رقــم ( )6مــن المــادة الثالثــة مــن الوثيقــة.

المادة العاشرة :حدود مسؤولية مقدم الخدمة
1.إذا احتــاج مقــدم الخدمــة إلــى تغييــر أرقــام المســتخدمين بعــد موافقــة الهيئــة ،فيجــب إشــعارهم بذلــك قبــل التغييــر بمــدة ال
تقــل عــن ( )180يومــاً مــن تاريــخ بــدء التغييــر ،أو بحســب مــا تقــرره الهيئــة فــي هــذا الشــأن مــع إيضــاح ســبب التغييــر ،والتاريــخ
المتوقــع لحدوثــه ،ويتــم توفيــر خدمــة تحويــل االتصــاالت بهــذه األرقــام إلــى الــرد اآللــي مــن قبــل مقــدم الخدمــة ،ودون
مقابــل مالــي علــى المســتخدم ،ويســتمر ذلــك حتــى حــدوث أي ممــا يلــي:
 1.1مضي مدة ثالثة أشهر من تاريخ بدء التغيير.
 2.1إنهاء الخدمة من قبل المستخدم.

2.إذا لــم يثبــت إهمــال مقــدم الخدمــة أو تقصيــره فــإن مســؤوليته تجــاه المســتخدم فــي حــاالت انقطــاع الخدمــة ،أو تأخيرهــا
أو العيــوب أو اإلخفاقــات فــي اإلرســال ،أو فــي االتصــاالت ،تنحصــر فــي إعــادة المقابــل المالــي للمســتخدم.

المادة الحادية عشر :شكاوى المستخدمين
1.يحــق للمســتخدمين تقديــم شــكاويهم إلــى مقدمــي الخدمــة المتعلقــة بخدمتهــم  ,علــى أال يتجــاوز تاريــخ تقديــم الشــكوى
 60ســتون يومــاً مــن تاريــخ الواقعــة محــل الشــكوى أو مــن صــدور الفاتــورة محــل االعتــراض ,مــا لــم يتبيــن عــدم علــم
المســتخدم بالفاتــورة أو تاريــخ الواقعــة فــي حينــه.
2.يجــب علــى مقــدم الخدمــة وضــع إجــراءات محــددة وواضحــة لمعالجــة شــكاوى المســتخدمين ,علــى أال تتجــاوز مــدة معالجــة
الشــكوى لديــه عــن ( )5خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الشــكوى مــع مراعــاة اآلتــي:
 1.2أن تكــون إجــراءات معالجــة الشــكوى لــدى مقــدم الخدمــة وفــق نظــام إلكترونــي ،تحفــظ وتوثــق فيــه إجــراءات
معالجــة الشــكوى مــن بدايــة تقديــم الشــكوى حتــى إغالقهــا.

 2.2أن يكــون تقديــم الشــكوى متاحــاً عبــر كافــة الوســائل الممكنــة ســواء إلكترونيــة أو عبــر االتصــال الهاتفــي ,أو الحضــور
ـهال
الشــخصي ,وعــدم إلــزام المســتخدم بوســيلة واحــدة لتقديــم شــكواه ,وأن يكــون الوصــول إلــى هــذه الوســيلة سـ ً
وواضحاً .
 3.2تزويد المستخدم برقم مرجعي لشكواه.

 4.2أن يــزود المســتخدم بعــد تقديمــه الشــكوى بالمــدة المتوقعــة لمعالجــة الشــكوى عبــر رســالة نصيــة ( )SMSأو
إلكترونيــة ,أو ورقيــة ,وفــي حــال انتهــاء المــدة المتوقعــة قبــل معالجــة الشــكوى ,يجــب أن يفــاد بمســتجدات معالجــة
شــكواه والمــدة الجديــدة المتوقعــة إلنهائهــا ,مــع مراعــاة المــدة الموضحــة فــي الفقــرة رقــم ( )2مــن المــادة الحاديــة
عشــر مــن الوثيقــة.

 5.2يــزود المســتخدم بــرد مكتــوب عــن نتيجــة شــكواه عبــر رســالة نصيــة ( ،)SMSأو إلكترونيــة ،أو ورقيــة ،وال يكتفــى
بعبــارات مختصــرة مثــل عبــارة (تــم معالجــة الشــكوى).
3.يجــب علــى مقــدم الخدمــة أن ينشــر اجــراءات معالجــة الشــكاوى لديــه عبــر موقعــه اإللكترونــي وفــي مكاتــب خدمــات
العمــاء ,بشــكل واضــح وفــي مــكان بــارز ,باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
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4.عنــد قيــام المســتخدم باالعتــراض علــى صحــة مبلــغ مطالــب بــه مــن قبــل مقــدم الخدمــة ،فيتوجــب علــى مقــدم
الخدمــة أن يوقــف مطالبتــه بذلــك المبلــغ المعتــرض علــى صحتــه وأن ال يعلــق أو يلغــي الخدمــة بســببه ،حتــى يتــم حــل
الشــكوى مــن قبــل مقــدم الخدمــة ،مــع وجــوب إبالغــه بســداد المبالــغ غيــر المعتــرض عليهــا -إن وجــدت ،-وفــي حــال
قيــام المســتخدم بتصعيــد الشــكوى أمــام الهيئــة فيتوجــب علــى مقــدم الخدمــة اســتمرار إيقــاف المطالبــة بذلــك
المبلــغ واســتمرار عــدم تعليــق أو إلغــاء الخدمــة بســبب المبلــغ المعتــرض عليــه حتــى يتــم البــت فــي الشــكوى مــن قبــل
الهيئــة ،وهــذا ال يعفــي المســتخدم مــن ســداد المبلــغ غيــر المعتــرض عليــه خــال فتــرة الســداد المحــددة فــي الفاتــورة.
5.يجــب علــى مقــدم الخدمــة حفــظ الشــكوى المقدمــة مــن المســتخدم وجميــع اإلجــراءات التــي تمــت عليهــا ,لمــدة ال تقــل
عــن  12شــهرا مــن تاريــخ إغــاق الشــكوى.
6.يجــوز للمســتخدمين تصعيــد الشــكاوى إلــى الهيئــة بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة الممنوحــة لمقــدم الخدمــة -خمســة أيام من
تاريــخ تقديــم الشــكاوى -دون قيامــه بالــرد علــى شــكوى المســتخدم ،أو إغــاق مقــدم الخدمــة للشــكوى بــدون معالجتهــا،
يومــا مــن تاريــخ إغــاق الشــكوى مــن قبــل مقــدم
علــى أن يكــون مــا ســبق خــال فتــرة ال تزيــد عــن  180مائــة وثمانــون ً
الخدمــة ،أو انتهــاء المهلــة النظاميــة الممنوحــة لــه ،ويجــوز للهيئــة تجــاوز هــذه المــدة فــي الحــاالت التــي يتبيــن لهــا وجــود
أســباب واقعيــة منعــت المســتخدم مــن تقديــم شــكواه للهيئــة خــال تلــك الفتــرة.
7.فــي حــال تصعيــد المســتخدم شــكواه أمــام الهيئــة ,وقيــام الهيئــة بإحالتهــا إلــى مقــدم الخدمــة لإلفــادة عنهــا فيتوجــب علــى
مقــدم الخدمــة التالي:
 1.7التواصل مع المستخدم لحل الشكوى بالتراضي خالل المهلة المحددة من الهيئة.
 2.7تزويد الهيئة بنسخة من سجل الشكوى متضمن تفاصيل إجراءات معالجتها.

 3.7تزويد الهيئة بنسخة من سجل الشكوى متضمن تفاصيل اجراءات معالجتها .

 4.7تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الشكوى.

 5.7الرد على الهيئة خالل المدة النظامية التي تحددها الهيئة.

8.فــي حــال عــدم رد مقــدم الخدمــة علــى الهيئــة بالتفاصيــل والمعلومــات والمســتندات المطلوبــة خــال المــدة المحــددة ،أو
وفقــا لمــا يتوفــر أمامهــا مــن مســتندات.
عــدم حــل الشــكوى بالتراضــي فســتقوم الهيئــة بالبــت فــي الشــكوى وإصــدار قرارهــا ً
9.يجــب علــى مقــدم الخدمــة تنفيــذ قــرار الهيئــة الصــادر فــي الشــكوى ,فــور تبليغــه بــه ,وبمــا ال يتجــاوز المهلــة المحــددة مــن
الهيئــة.

14

15

