الئحة الشروط وااللتزامات النموذجية
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التفسير

)(2
)(3

يعرف القاموس في الفقرة  13املصطلحات املستخدمة في هذه االتفاقية .
اإلشارة إلى أي طرف يجب أن تشمل خلفاء الطرف والتعيينات املسموح بها .
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الخدمات

ي$$تفق ال$$طرف$$ان ع$$لى أن الخ$$دم$$ة ال$$تي ت$$قدم$$ها ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ل$$لعمالء ت$$حكمها الش$$روط
)(1
التالية:
شروط هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الخاصة بالبيانات ومزودي الخدمات www.citc.gov.sa
)(1
هذه االتفاقية
)(2
شروط محددة ذات صلة بتلك الخدمة
)(3
استمارة الطلب ذات الصلة
)(4

)(1

يتعني على شركة االتصاالت املتكاملة تقديم كل خدمة للعمالء وفقا لهذه االتفاقية .

ح$$ $يثما ت$$ $نطبق مس$$ $توي$$ $ات الخ$$ $دم$$ $ة ع$$ $لى خ$$ $دم$$ $ة م$$ $ا ،ي$$ $جب أن ت$$ $بذل ش$$ $رك$$ $ة االت$$ $صاالت امل$$ $تكام$$ $لة
)(2
م$ساع$يها امل$عقول$ة ل$توف$ير ت$لك الخ$دم$ات وف$قا ل$تلك املس$توي$ات م$ن الخ$دم$ة  .وإذا فش$لت ش$رك$ة االت$صاالت
امل$$تكام$$لة ف$$ي ت$$حقيق ت$$لك املس$$توي$$ات م$$ن الخ$$دم$$ة ف$$ي أي وق$$ت م$$ن األوق$$ات وت$$مت امل$$عال$$جة ع$$لى ال$$نحو
امل$$بني ف$$ي مس$$توي$$ات الخ$$دم$$ة ف$$يما ي$$تعلق به$$ذا الفش$$ل ف$$ي مس$$توي$$ات الخ$$دم$$ة  ،ف$$إن ت$$لك امل$$عال$$جة ت$$عتبر
الحل الوحيد والحصري للعميل فيما يتعلق بهذا الفشل .
س$$ $تقوم ش$$ $رك$$ $ة االت$$ $صاالت امل$$ $تكام$$ $لة م$$ $ن خ$$ $الل إدارة ش$$ $بكتها  ،وحس$$ $ب امل$$ $ادة  ) 2ح ( أدن$$ $اه ،
)(3
بتح $$دي $$د أنس $$ب وس $$يلة ل $$توف $$ير الخ $$دم $$ات ب $$ما ف $$ي ذل $$ك  ،ع $$لى س $$بيل امل $$ثال ال ال $$حصر  ،ط $$ري $$قة وت $$قنية
ومسار تقديم الخدمة اضافة الى امكانية اختالف الطريقة والتقنية ومسار التسليم في أي وقت .
ي$واف$ق ال$عميل ب$أن تتخ$ذ ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ال$ترت$يبات ال$الزم$ة ل$توف$ير الخ$دم$ات ف$ي امل$ناط$ق
)(4
ال$$جغراف$$ية ال$$تي ال ي$$سمح لش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ب$$توف$$ير الخ$$دم$$ات ف$$يها ب$$موج$$ب ال$$قوان$$ني امل$$طبقة ،
وي $$كون ذل $$ك ع $$ن ط $$ري $$ق ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة م $$باش $$رة أو ب $$صفتها وك $$يال ع $$ن ال $$عميل ع $$ن ط $$ري $$ق
ت$$رش$$يح ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ل$$طرف أو م$$شغل أخ$$ر م$$فوض ب$$تقدي$$م م$$ثل ه$$ذه الخ$$دم$$ات ف$$ي ت$$لك
امل$$نطقة .وي$$جب أن ال تتح$$مل ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة أي$$ة م$$سؤول$$ية ت$$جاه ال$$عميل بس$$بب ال$$تأخ$$ر ف$$ي
امل$$واف$$قة ع$$لى ن$$موذج ال$$طلب أو ال$$تأخ$$ر ف$$ي ت$$قدي$$م الخ$$دم$$ة بس$$بب ت$$أخ$$ر ال$$عميل ف$$ي امل$$واف$$قة ع$$لى أي م$$ن
بنود وشروط املشغل .
ي$قر ال$عميل ب$علمه ع$ن أن ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ق$د ت$قوم ب$مراق$بة اس$تخدام ال$عميل للخ$دم$ة أو
)(5
اع$تراض الخ$دم$ة ل$ضمان أم$ن الش$بكة وف$قا ً ل$ألن$ظمة امل$عمول ب$ها وط$بقا ً للح$دود واالغ$رض امل$سموح ب$ها
قانونا ً .
ي$قر ال$عميل ب$أن الخ$دم$ات ق$د ال ت$كون خ$ال$ية م$ن األخ$طاء  .واذا ب$رزت أخ$طاء ف$ي ت$شغيل الخ$دم$ة ،
)(6
ي$جب ع$لى ال$عميل إخ$طار ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ف$ورا  .وف$ي ح$ال وق$وع خ$طأ ف$ي الخ$دم$ة  ،ي$جب أن
تبذل شركة االتصاالت املتكاملة جهودها العملية الصالح الخطأ في أقرب فرصة ممكنة .
ي$$واف$$ق ال$$عميل وف$$قا ً ل$$نموذج ال$$طلب امل$$قبول ب$$أن ت$$قوم ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ب$$تغيير أو ت$$عدي$$ل
)(7
وص$$ف الخ$$دم$$ة ألي خ$$دم$$ة ف$$ي أي وق$$ت  ،ش$$ري$$طة أن ال تتس$$بب ه$$ذه ال$$تغييرات وال$$تعدي$$الت ف$$ي ال$$تأث$$ير
س$$لبا ً ع$$لى خ$$صائ$$ص أو س$$عر أو اه$$داف الخ$$دم$$ة ع$$لى ال$$نحو امل$$تفق ع$$ليه م$$ن ق$$بل األط$$راف ع$$ند ق$$بول
األمر .

ي$$جب أن ت$$تم اج$$راءات ق$$بول الخ$$دم$$ة ع$$لى ال$$نحو امل$$بني ف$$ي ه$$ذا ال$$بند  ) 2ح (  ،م$$ا ل$$م ي$$نص ع$$لى
)(8
خ $$الف ذل $$ك ف $$ي الش $$روط املح $$ددة ذات ال $$صلة  .وت $$خضع ج $$ميع الخ $$دم $$ات ل $$لقبول م $$ن ق $$بل ال $$عميل ف $$ي
غ $$ضون س $$بعة )  ( 7أي $$ام م $$ن ت $$اري $$خ اإلش $$عار الخ $$طي لش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ع $$ن ب $$دء الخ $$دم $$ة.
وخ$الل الس$بعة )  ( 7أي$ام امل$ذك$ورة ي$تعني ع$لى ال$عميل ت$زوي$د ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ب$إش$عار خ$طي
ع$ن أي ق$صور ف$ي الخ$دم$ة ب$امل$قارن$ة م$ع امل$واص$فات ال$تي ق$دم$تها ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ال$ى ال$عميل
ف $$يما ي $$تعلق ب $$تلك الخ $$دم $$ة  .وف $$ي ح $$ال ع $$دم وج $$ود اى اش $$عار خ $$طي ع $$ن ذل $$ك  ،ت $$عتبر الخ $$دم $$ة م $$قبول $$ة
وس$$يكون ت$$اري$$خ ب$$دء الخ$$دم$$ة اع$$تبارا ً م$$ن ت$$اري$$خ إش$$عار ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ل$$لعميلببدء الخ$$دم$$ة .
كما يحق لشركة االتصاالت املتكاملة باحتساب فواتير الخدمة اعتبارا من نفس التاريخ .
ي$جوز ل$لعميل أن ي$قدم ن$موذج ط$لب خ$دم$ة إل$كترون$يا اذا ك$ان م$تاح$ا ً  .وي$قر ال$عميل وي$واف$ق ع$لى أن$ه
)(9
ب$قبول ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ألي ن$موذج ط$لب خ$دم$ة آل$ي م$قدم م$ن ق$بل ال$عمالء  ،ف$إن ن$موذج ال$طلب
ي $$عتبر تعه $$دا م $$لزم $$ا م $$ن ال $$ناح $$ية ال $$قان $$ون $$ية  ،س $$واء ت $$م أو ل $$م ي $$تم ت $$وق $$يعه خ $$طيا م $$ن ق $$بل أي ط $$رف م $$ن
الطرفني .
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املدة وانهاء العقد

ت$دخ$ل ه$ذه االت$فاق$ية ح$يز ال$تنفيذ ف$ي ت$اري$خ الس$ري$ان وتس$تمر ح$تى ان$تهاء أو إن$هاء ن$موذج ال$طلب
)(1
األخ$$ير ال$$ذي أب$$رم$$ه ال$$طرف$$ان ،م$$ا ل$$م ي$$تم إن$$هاؤه$$ا وف$$قا ألح$$كام ه$$ذه االت$$فاق$$ية وش$$روط ه$$يئة االت$$صاالت
وتقنية املعلومات من الخدمة..
م$$ا ل$$م ي$$تم ال$$نص ع$$لى خ$$الف ذل$$ك ف$$ي الش$$روط املح$$ددة أو ن$$موذج ال$$طلب ذي ال$$عالق$$ة  ،ف$$إن الح$$د
)(2
األدن$ى ل$فترة االل$تزام ف$ي ك$ل خ$دم$ة س$تكون اث$ني عش$ر )  ( 12شه$را  .وي$تم تج$دي$د م$دة الخ$دم$ة ت$لقائ$يا
مل$$دة م$$ماث$$لة للح$$د االدن$$ى ل$$فترة االل$$تزام م$$ا ل$$م ي$$قوم ال$$عميل ب$$تقدي$$م ط$$لب ان$$هاء ال$$تعاق$$د خ$$طيا ً ق$$بل ن$$هاي$$ة
الحد االدنى لفترة االلتزام بثالثون يوما ُ .
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الرسوم

 4-1الحساب
ي$تعني أن ي$دف$ع ال$عميل لش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ال$رس$وم ال$خاص$ة ب$كل خ$دم$ة م$ن الخ$دم$ات وف$قاً
)(1
ملا يلي في حال لم ينص عليها في الشروط املحددة:
وفقا لنموذج الطلب .
)(1
من تاريخ بدء الخدمة؛ و
)(2
وفقا لهذه املادة 4
)(3
الرسوم
)(2
ال$رس$وم ال$ثاب$تة ي$جب أن ت$فوت$ر شه$ري$ا م$قدم$ا وال$رس$وم امل$تغيرة ) ع$لى أس$اس االس$تخدام ( ي$جب أن
)(1
تفوتر شهريا
رسوم تدفع ملرة واحدة قبل تفعيل الخدمة
)(2
ال$$سجالت ال$$تي ي$$تم ح$$فظها واج$$راءات ال$$تسجيل ال$$تي ت$$عتمده$$ا ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ت$$شكل
)(3
دليال أوليا على استخدام لخدمة والرسوم املستحقة على العمالء
ال$عميل م$سؤول ع$ن ج$ميع ال$رس$وم ال$تي ي$تم ت$كبده$ا ب$ني ال$وق$ت ال$ذي ي$قدم ف$يه ال$عميل ال$طلب إلن$هاء
)(4
الخدمة والوقت الفعلي إلنهاء الخدمة .
ت $$خضع ج $$ميع األجه $$زة والخ $$دم $$ات ال $$تي ت $$قدم $$ها ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ف $$ي امل $$ملكة ال $$عرب $$ية
)(5
ً
ال $$سعودي $$ة ل $$ضري $$بة ال $$قيمة امل $$ضاف $$ة اع $$تبارا م $$ن ت $$اري $$خ ت $$طبيقها امل $$علن م $$ن ال $$هيئة
ال$عام$ة ل$لزك$اة وال$دخ$ل وحس$ب ش$روط$ها .وب$ناء ع$ليه ت$قوم ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة
ب$$تحصيل ق$$يمة ال$$ضري$$بة ع$$لى الخ$$دم$$ات امل$$قدم$$ة ل$$عمالؤه$$ا وي$$واف$$ق ال$$عميل ع$$لى دف$$ع
ه $$ذه ال $$ضري $$به اع $$تبارا ً م $$ن ت $$اري $$خ ت $$طبيقها م $$قاب $$ل الخ $$دم $$ات ال $$تي ي $$حصل ع $$ليها
بصرف النظر عن تاريخ االتفاق مع العميل أو تاريخ أمر الشراء أو التعميد.

إذا ك$ان ح$ساب أي م$بلغ أو رس$وم ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية ي$بدأ ف$ي ي$وم غ$ير ال$يوم األول م$ن الشه$ر
)(3
أو ي$نتهي ف$ي ت$اري$خ آخ$ر غ$ير ال$يوم األخ$ير م$ن الشه$ر  ،ف$إن امل$بلغ أو ال$رس$وم املس$تحقة ل$ذل$ك
الج $$زء م $$ن الشه $$ر ي $$جب أن تحس $$ب ب $$شكل ت $$ناس $$بي  ،ع $$لى أس $$اس ال $$عدد ال $$فعلي ل $$ألي $$ام ف $$ي
الشهر ذي العالقة .
ع$ندم$ا ي$طلب ال$عميل ت$أخ$ير ت$قدي$م الخ$دم$ة ب$عد ق$بول ن$موذج ال$طلب  ،ف$إن$ه ي$بقى ال$عميل م$سؤوال ع$ن
)(4
دفع أي رسوم قد تتكبدها شركة االتصاالت املتكاملة نتيجة للتأخير الذي بادر اليه العمالء .
وف$$ي ح$$ال ت$$م اس$$تدع$$اء م$$وظ$$في ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة و /أو ال$$وك$$الء امل$$عتمدي$$ن ل$$ها ل$$لحضور
)(5
الص$$الح ع$$طل ف$$ي م$$قر ال$$عميل  ،ف$$يكون ال$$عميل م$$سؤوال ع$$ن دف$$ع ت$$كال$$يف ط$$لب ه$$ذه الخ$$دم$$ة
حس $$ب أس $$عار ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ال $$تي ت $$كون س $$ائ $$دة ع $$لى أس $$اس ال $$ساع $$ة و /أو
ال $$تكال $$يف ال $$فعلية ألي م $$قاول م $$ن ال $$باط $$ن أو م $$ورد ي $$رس $$ل ن $$ياب $$ة ل $$لعميل  ،إذا ك $$ان ال $$عطل ال
يعزى إلى أي من املعدات أو انظمة اتصاالت شركة االتصاالت املتكاملة .
 4-2تفاوت الرسوم
ال ي $$جوز أن ت $$زي $$د ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ال $$رس $$وم خ $$الل ف $$ترة االل $$تزام ال $$تعاق $$دي  ،ع $$لى أن ت $$مرر إل $$ى
ال$$عميل أي رس$$وم أو ت$$كال$$يف إض$$اف$$يةن$$ات$$جة ع$$ن ال$$تغير ف$$ي األن$$ظمة  ،أو رس$$وم م$$ماث$$لة ق$$د ت$$فرض$$ها
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات أو هيئات أخرى على الخدمات .
 4-3الفوترة والدفع
س $$تصدر ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة أو ت $$طلب م $$ن ط $$رف ث $$ال $$ث اص $$دار ال $$فات $$ورة الشه $$ري $$ة ل $$لعميل
)(1
تح$دد اال$رس$وم املس$تحقة حس$ب م$ا ه$و م$وض$ح ف$ي ال$بند 1-4ب  .م$ا ل$م ي$نص ع$لى خ$الف ذل$ك
في الشروط املحددة .
ت $$حتفظ ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ب $$حقها ف $$ي إع $$ادة إص $$دار أي ف $$ات $$ورة إذا اك $$تشفت ف $$ي وق $$ت
)(2
الح$ق وج$ود أي خ$طأ  ،و /أو ت$فوت$ر ال$عميل م$ن خ$الل وك$يل ال$فوات$ير أو أي م$ن الش$رك$ات ال$تاب$عة
لها .
ي$$جوز لش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة أن ت$$ضمن ال$$رس$$وم ال$$تي ح$$ذف$$ت م$$ن ف$$ات$$ورة س$$اب$$قة ف$$ي ف$$ات$$ورة
)(3
الحقة.
مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة ) خ ( أدناه  ،يجب على العميل دفع كل فاتورة وفقا ً للتالي:
)(4
في مدة أقصاها ثالثني )  ( 30يوما من تاريخ الفاتورة ) "تاريخ االستحقاق" (
)(1
ب$$ال$$عملة امل$$شار ال$$يها ف$$ي ال$$فات$$ورة  .وي$$تم اص$$دار ج$$ميع ال$$فوات$$ير امل$$تعلقة به$$ذه االت$$فاق$$ية ب$$ال$$ري$$ال
)(2
السعودي .
ب $$اس $$تثناء م $$ا ه $$و م $$سموح ب $$ه ف $$ي ال $$فقرة  ) 3-6د ( أدن $$اه  ،م $$ن دون ادع $$اء  ،م $$طال $$بة م $$ضادة أو
)(3
خصم ألي مبلغ كان؛ و
حس$ب ال$طري$قة املح$ددة ف$ي ال$فات$ورة  ،أو إذا ل$م ي$تم تح$دي$د ه$ذه ال$طري$قة  ،ي$تم ال$دف$ع ن$قدا أو ش$يك
)(4
أو الخصم املباشر أو أي طريقة أخرى تسمح بها شركة االتصاالت املتكاملة .
)(5

)(6

)(7

إذا ك$ان ال$شيك ب$دون رص$يد  ،أو ت$م ال$غاء ال$دف$ع ع$ن ط$ري$ق ال$خصم امل$باش$ر ي$واف$ق ال$عميل ع$لى أن
ي $$دف $$ع لش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة أي رس $$وم ال $$بنكية أو أي $$ة رس $$وم أخ $$رى ت $$كبدت $$ها ش $$رك $$ة
االتصاالت املتكاملة نتيجة لذلك .
إذا ل$م ي$تم ت$لقي امل$بلغ املس$تحق ع$لى ال$عميل لش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية ف$ي
خ$$الل ث$$الث$$ون ي$$وم$$ا م$$ن ت$$اري$$خ االس$$تحقاق ف$$يحق لش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ف$$رض أي$$ة رس$$وم
أو م $$صاري $$ف إض $$اف $$ية ت $$كبدت $$ها ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ف $$ي اس $$ترداد امل $$بال $$غ املس $$تحقة
ب $$موج $$ب ه $$ذه االت $$فاق $$ية ) ب $$ما ف $$ي ذل $$ك  ،ع $$لى س $$بيل امل $$ثال ال ال $$حصر  ،أي $$ة ت $$كال $$يف ون $$فقات
قانونية  ،وتكاليف مشاركة وكيل السترداد الديون  ،أو تكلفة إقامة الدعاوى القانونية ( .
ج$$ميع االس$$تفسارات أو امل$$نازع$$ات امل$$تعلقة ب$$أي ف$$ات$$ورة ي$$جب ت$$بليغها لش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ،
ج$نبا إل$ى ج$نب م$ع أي$ة وث$ائ$ق داع$مة  ،ف$ي أو ق$بل ت$اري$خ االس$تحقاق  .ال ي$وج$د ف$ي ه$ذه ال$فقرة
 ) 3-4خ ( م $$ا ي $$عفي ال $$عميل م $$ن ال $$تزام $$ه ب $$دف $$ع الج $$زء ع $$لى امل $$تنازع ع $$ليه لش $$رك $$ة االت $$صاالت

)(8
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امل $$تكام $$لة م $$ن أي ف $$ات $$ورة ف $$ي أو ق $$بل ت $$اري $$خ االس $$تحقاق  .ي $$جب أن ت $$عمل ش $$رك $$ة االت $$صاالت
امل $$تكام $$لة وال $$عميل م $$عا ب $$حسن ن $$ية لح $$ل أي ت $$حقيق ف $$ي ال $$فات $$ورة أو ن $$زاع ت $$م إب $$الغ $$ه لش $$رك $$ة
االتصاالت املتكاملة وفقا لهذا البند  )3-4خ ( .
ي$$ $جوز لش$$ $رك$$ $ة االت$$ $صاالت امل$$ $تكام$$ $لة خ$$ $صم أي امل$$ $بلغ مس$$ $تحق ع$$ $لى ال$$ $عميل لش$$ $رك$$ $ة االت$$ $صاالت
امل $$تكام $$لة و /أو الش $$رك $$ات ال $$تاب $$عة ل $$ها م $$ن أي م $$بلغ مس $$تحق ل $$لعميل ع $$لى ش $$رك $$ة االت $$صاالت
املتكاملة في إطار أو فيما يتعلق بهذه االتفاقية.

املعدات

 5-1ملكية املعدات
س$وف ت$بقى امل$عدات ف$ي ج$ميع األوق$ات  ،م$لكا لش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة  .وب$اس$تثناء م$ا ي$نتج ع$ن
)(1
إه$$مال أو س$$وء ت$$صرف م$$تعمد م$$ن ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة أو م$$ن م$$قاول$$يها م$$ن ال$$باط$$ن ،
ف$$إن ال$$عميل ي$$كون م$$سؤوال ع$$ن أي ض$$رر ي$$لحق ب$$امل$$عدات امل$$رك$$بة ف$$ي م$$كات$$ب ال$$عميل  ،ب$$ما ف$$ي
ذلك  ،على سبيل املثال ال الحصر ،الخسائر الناجمة عن أعمال التخريب أو السرقة .
ي$$جب ع$$لى ال$$عميل ال$$حفاظ ع$$لى امل$$عدات خ$$ال$$ية م$$ن أي ره$$ون$$ات وي$$جب ع$$دم اس$$تخدام امل$$عدات ألي
)(2
غ$رض م$ن األغ$راض أو ب$أي ط$ري$قة أخ$رى غ$ير ال$تي واف$قت ع$ليها ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة .
وي$جب أن ي$عاد ال$ى ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة أي م$عدات ت$حت رع$اي$ة أو عه$دة ال$عميل  ،ع$لى
ح$ساب ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة  ،وأن ت$كون ب$حال$ة ت$شغيلية ج$يدة م$ع اس$تثناء ح$ال$ة ال$بلى
واالهتراء  ،عند إنهاء هذه االتفاقية أو الخدمة التي تتعلق بها هذه املعدات .
 5-2إصالح واستبدال املعدات
س$$تكون ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة م$$سؤول$$ة  ،حس$$ب ت$$قدي$$ره$$ا  ،ع$$ن إص$$الح أو اس$$تبدال أي م$$عدات ف$$يها
ع $$طل أو ال ت $$عمل ت $$ملكها ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة وت $$قع ف $$ي أم $$اك $$ن ال $$عمل  .وب $$اس $$تثناء ال $$حاالت
ال $$تي ي $$كون ف $$يها ع $$طل امل $$عدات راج $$ع إل $$ى ع $$دم ال $$تزام ال $$عميل ب $$امل $$ادة  1-5أع $$اله  ،ف $$إن م $$ثل ه $$ذا
االصالح واالستبدال سيكون مجانا .
 5-3معدات العمالء وبرامج العمالء
ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ليس$$ت م$$سؤول$$ة ع$$ن ت$$رك$$يب أو ص$$يان$$ة أو م$$طاب$$قة أو أداء أي م$$عدات أو
)(1
برامج للعميل .
إذا ك$$ان م$$ن امل$$حتمل أن تتس$$بب أي م$$عدات ل$$لعمالء ف$$ي خ$$طر أو إع$$اق$$ة لخ$$دم$$ة ش$$رك$$ة االت$$صاالت
)(2
امل$$تكام$$لة ف$$يجب ع$$لى ال$$عميل ف$$ورا أن ي$$قضي ع$$لى م$$ثل ه$$ذا االح$$تمال ب$$ناء ع$$لى ط$$لب ش$$رك$$ة
االتصاالت املتكاملة .
إذا ق $$دم ال $$عميل أي م $$عدات ت $$حتاج إل $$ى ال $$تفاع $$ل م $$ع الخ $$دم $$ة ال $$تي ت $$قدم $$ها ش $$رك $$ة االت $$صاالت
)(3
امل$تكام$لة ،ف$يجب ع$لى ال$عميل ال$تعاون م$ع ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ف$ي ت$شكيل وإدارة م$ثل
هذه املعدات .
 5-4بيع املعدات
ف$$ي ح$$ال رغ$$ب ال$$عميل ف$$ي ش$$راء م$$عدات م$$ن ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة الس$$تخدام$$ها ف$$ي االت$$صال م$$ع أي
خ$دم$ة  ،ف$إن ب$نود وش$روط ه$ذا الش$راء م$ا ل$م ت$ذك$ر ف$ي ن$موذج ال$طلب س$يتم االت$فاق ع$ليها ك$تاب$ة ب$شكل
م$$ $نفصل  ،م$$ $ن ج$$ $ان$$ $ب ال$$ $طرف$$ $ني  .وت$$ $عتبر امل$$ $عدات ال$$ $تي ي$$ $تم ش$$ $راؤه$$ $ا م$$ $ن ق$$ $بل ال$$ $عميل م$$ $ن ش$$ $رك$$ $ة
االتصاالت املتكاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمة على أنها معدات للعميل ألغراض هذه االتفاقية .
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مقرات العميل

 6-1حق شركة االتصاالت املتكاملة في الوصول
ح$يثما ت$كون ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ق$د وض$عت م$عدات ف$ي م$قرات ال$عميل  ،ف$يجب ع$لى ال$عميل ض$مان
وص$ول ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة وم$مثليها ووك$الئ$ها إل$ى أم$اك$ن ال$عمل ف$ي ج$ميع األوق$ات ف$ي ح$ال$ة
ال$طوارئ  ،وغ$ير ذل$ك ف$ي أوق$ات م$عقول$ة ي$تم االت$فاق ع$ليها م$ع ال$عميل ل$تنفيذ أي م$ن ال$تزام$ات$ها ف$يما
ي$$تعلق ب$$امل$$عدات وي$$خضع ذل$$ك دائ$$ما مل$$تطلبات ال$$عميل األم$$نية امل$$عقول$$ة  .وع$$لى ال$$رغ$$م م$$ما ت$$قدم  ،ف$$إن$$ه
ف $$ي ح $$ال ق $$ام ال $$عميل  ،ب $$ال $$تأخ $$ير أو ال $$تقييد أو غ $$ير ذل $$ك م $$ن ال $$رف $$ض ل $$وص $$ول ش $$رك $$ة االت $$صاالت

امل$تكام$لة امل$عقول إل$ى م$قرات ال$عمل ف$إن ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ال ت$كون م$سؤول$ة ع$نه  ،وال ي$حق
ل $$لعميل أي رص $$يد خ $$دم $$ة أو أي م $$سؤول $$ية أخ $$رى ف $$يما ي $$تعلق ب $$أي ان $$قطاع ف $$ي الخ $$دم $$ة  ،اذا ك $$ان
باالمكان تجنب مثل هذا التأخير  ،أو التقييد أو الرفض .
 6-2املواصفات البيئية
يتح $$مل ال $$عميل م $$سؤول $$ية االل $$تزام ب $$مواص $$فات امل $$وق $$ع امل $$كتوب $$ة ال $$خاص $$ة ب $$امل $$عدات ب $$النس $$بة ل $$تكييف ال $$هواء
والكهرباء وخدمات املرافق األخرى  ،والظروف البيئية في أماكن العمل .
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التعويض

 7-1التعويض
ع$$لى ك$$ل ط$$رف أن ي$$جنب ال$$طرف اآلخ$$ر أي م$$طال$$بات م$$ن ق$$بل أط$$راف ث$$ال$$ثة ون$$فقات ) ب$$ما ف$$ي ذل$$ك  ،ع$$لى
س $$بيل امل $$ثال ال ال $$حصر  ،ال $$رس $$وم ال $$قان $$ون $$ية وت $$كال $$يف امل $$حكمة ( ف $$يما ي $$تعلق ب $$األض $$رار ال $$تي ت $$لحق
ب$امل$متلكات امل$لموس$ة  ،واإلص$اب$ات ال$شخصية أو ال$وف$اة ال$ناج$مة ع$ن اإله$مال ال$جسيم م$ن ق$بل ال$طرف
امل$$ $عوض أو س$$ $وء ت$$ $صرف م$$ $تعمد م$$ $نه  .وب$$ $غض ال$$ $نظر ع$$ $ن أي ش$$ $يء ي$$ $تعارض م$$ $ع ذل$$ $ك ف$$ $ي ه$$ $ذه
ال$$وث$$يقة  ،ف$$إن$$ه ي$$جب ع$$لى ال$$عميل أن ي$$عوض وي$$جنب ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة أي$$ة أض$$رار م$$ن أي
وج $$ميع ال $$خسائ $$ر ال $$تي ت $$كبدت $$ها ن $$تيجة ألي $$ة م $$طال $$بات ض $$د ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة م $$ن ق $$بل
املستخدمني النهائيني والعمالء أو األطراف األخرى التي تعمل من خالل عالقتها مع العميل .
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املسؤولية

8-1
)(1

حدود املسؤولية
ال يتح$$مل أي ط$$رف امل$$سؤول$$ية ت$$جاه ال$$طرف اآلخ$$ر أي ط$$رف ث$$ال$$ث خ$$سائ$$ر الح$$قة  ،ك$$يفما ظه$$رت ،
س $$واء ك $$ان $$ت ف $$ي ال $$عقد أو امل $$سؤول $$ية ع $$ن ال $$تقصير ) ب $$ما ف $$ي ذل $$ك االه $$مال ( أو خ $$الف ذل $$ك
وسواء كان مثل هذه الخسارة الالحقة يمكن التنبؤ بها أو أن طرفا أفاد باحتمال حدوثها .
ف $$ي ح $$ال أن الخ $$دم $$ة ت $$نص ع $$لى ن $$ظام ح $$سوم $$ات أو ائ $$تمان $$ات ض $$د ال $$رس $$وم ف $$إن ال $$حسوم $$ات أو
االئ $$تمان $$ات س $$تكون ه $$ي ال $$تعوي $$ض ال $$حصري ل $$لعميل ف $$يما ي $$تعلق ب $$الح $$دث ال $$ذي أدى إل $$ى
الحسومات أو االئتمانات .
ب$$اس$$تثناء ال$$تزام ال$$عميل ب$$دف$$ع أي رس$$وم ب$$موج$$ب ه$$ذه االت$$فاق$$ية  ،ف$$إن م$$سؤول$$ية ك$$ل ط$$رف ل$$لطرف
اآلخ$ر ع$ن أي وج$ميع امل$طال$بات ال$تي ت$نشأ ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية س$واء ك$ان ذل$ك ف$ي ال$عقد ،
أو امل$سؤول$ية ع$ن ال$تقصير ) ب$ما ف$ي ذل$ك اإله$مال ( أو خ$الف ذل$ك ي$جب أن ت$قتصر ع$لى امل$بلغ
ال$ذي ي$دف$عه ال$عميل لش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ال$تي ت$تعلق ب$األض$رار خ$الل ف$ترة االث$ني عش$ر
شهرا السابقة مباشرة لحدوث ذلك الحد الذي أدى أو تسببت في اضرار .

)(4

ال ي $$جوز ب $$أي ح $$ال م $$ن األح $$وال أن ي $$كون امل $$وردون م $$ن ط $$رف ذل $$ك لش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة
م $$سؤول $$ني ت $$جاه ال $$عميل ع $$ن أي خ $$سارة ن $$اش $$ئة ع $$ن ت $$وف $$ير الخ $$دم $$ات ب $$موج $$ب ه $$ذه االت $$فاق $$ية
ويتنازل العميل بموجب هذا عن حقه في رفع دعوى ضد أي مورد من هذا القبيل .

)(2

)(3

استبعاد املسؤولية والضمانات الضمنية
8-2
م$ع م$راع$اة الش$روط ال$تي ي$نطوي ع$ليها ال$نظام األس$اس$ي ل$هيئة االت$صاالت وت$قنية امل$علوم$ات  ،ي$تم اس$تبعاد
الضمانات للرواج والصالحية لغرض معني  ،من هذه االتفاقية .
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اإللغاءات

 9-1رسوم اإللغاء
ف$ي ح$ال أن$ه ب$عد ق$بول ن$موذج ال$طلب م$ن ق$بل ش$رك$ة االت$صاالت  ،ق$ام ال$عميل ب$ان$هاء خ$دم$ة أو أك$ثر،
)(1
أو أن ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة ق$$ام$$ت ب$$إن$$هاء الخ$$دم$$ة لس$$بب م$$ن االس$$باب  ،ق$$بل ن$$هاي$$ة ف$$ترة
االل$تزام ال$دن$يا ،ف$يجب ع$لى ال$عميل دف$ع رس$وم إل$غاء لش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة م$حسوب$ة ع$لى
أس $$اس  %100م $$ن ال $$رس $$وم ال $$تي ت $$كون واج $$بة ال $$دف $$ع م $$ن ق $$بل ال $$عميل إذا ك $$ان ال $$عميل ق $$د
اس $$تمرت ف $$ي ت $$لقي الخ $$دم $$ة م $$ن ت $$اري $$خ اإلن $$هاء ح $$تى ان $$تهاء ف $$ترة االل $$تزام ال $$دن $$يا اض $$اف $$ة ال $$ى

اس $$ترج $$اع ق $$يمة ال $$خصوم $$ات واالم $$تيازات امل $$جان $$ية ال $$تي ح $$صل ع $$ليها ال $$عميل ع $$ند ت $$قدي $$م
الحدمة.
 9-2النتائج املترتبة على اإلنهاء
ف $$ور ح $$لول ت $$اري $$خ إن $$هاء ه $$ذه االت $$فاق $$ية ي $$تعني أن ت $$توق $$ف ك $$اف $$ة ال $$تراخ $$يص وال $$حقوق واالم $$تيازات
)(1
امل$منوح$ة ل$لعميل ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية  ،وي$جب أن ي$تم ف$ورا دف$ع ج$ميع رس$وم الخ$دم$ات ح$تى
وب $$ما ف $$ي ذل $$ك ج $$ميع امل $$بال $$غ األخ $$رى واج $$بة ال $$دف $$ع ع $$لى ال $$عميل  ،وت $$عاد أي م $$عدات لش $$رك $$ة
االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ف $$ي غ $$ضون ث $$الث $$ني )  ( 30ي $$وم $$ا م $$ن ت $$اري $$خ االن $$هاء ف $$ي ح $$ال $$ة ت $$شغيلية
جيدة  ،باستثناء االهتراء والبلى .
م$ع ع$دم اإلخ$الل ب$امل$ادة  ) 8امل$سؤول$ية (  ،ف$إن ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ل$ن ت$كون م$سؤول$ة ت$جاه
)(2
العميل أو أي طرف ثالث عن أي خسارة ناتجة عن أو فيما يتعلق بإنهاء هذه االتفاقية .
 9-3قابلية البقاء
ل $$ن ي $$ؤث $$ر إن $$هاء ه $$ذه االت $$فاق $$ية أو ي $$نهي أي ح $$ق م $$ن ح $$قوق أي ط $$رف ض $$د ال $$طرف اآلخ $$ر  ،وال $$تي
)(1
تكون قد استحقت قبل موعد انتهاء هذه االتفاقية .
إل$$ $ى الح$$ $د امل$$ $مكن ف$$ $إن ب$$ $نود ه$$ $ذه االت$$ $فاق$$ $ية ،ال$$ $تي ت$$ $كون ب$$ $طيعتها ق$$ $اب$$ $لة ل$$ $لبقاء ب$$ $عد إن$$ $هاء ه$$ $ذه
)(2
االتفاقية  ،ستبقى بعد انهاء هذه االتفاقية .
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السرية وحقوق امللكية الفكرية

 10-1السرية
ع$لى ك$ل ط$رف أن ي$حاف$ظ ع$لى س$ري$ة ج$ميع امل$علوم$ات امل$كتوب$ة و /أو ال$شفهية ت$تعلق به$ذه االت$فاق$ية
)(1
وأن ال ي$كشفها ألي ش$خص ك$ان  ،أو امل$علوم$ات ال$تي ي$تم ك$شفها م$ن ق$بل ال$طرف اآلخ$ر وف$قا
له$ذه االت$فاق$ية أو ق$بل ذل$ك أو ف$ي أث$ناء أدائ$ها  ،س$واء ت$م أو ل$م ي$تم تح$دي$د م$ثل ه$ذه امل$علوم$ات
على أنها سرية في وقت الكشف  ،بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر .
ي$جب أن ال ت$نطبق االل$تزام$ات ب$موج$ب ه$ذه امل$ادة رق$م  ،10ع$لى أي م$علوم$ات س$واء ك$ان$ت ف$عال ف$ي
)(2
متناول العامة أو التي تصبح كذلك بدون أي بخطأ من الطرف املتلقي لها .
ع م$راع$اة األح$كام ال$واردة ف$ي ال$فقرة  ) 1-10ب ( ف$إن ه$ذه االل$تزام$ات ب$الس$ري$ة تس$تمر مل$دة ث$الث$ة
)(3
) (3سنوات بعد انتهاء هذه االتفاقيةية .
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عام

 11-1التفاهم الكامل
تجس $$د ه $$ذه االت $$فاق $$ية ال $$تفاه $$م ال $$كام $$ل ب $$ني ال $$طرف $$ني ف $$يما ي $$تعلق ب $$الخ $$دم $$ات
)(1
ول$يس ه$ناك أي وع$ود أو ش$روط أو ال$تزام$ات ش$فهية أو ك$تاب$ية ص$ري$حة أو ض$منية أخ$رى غ$ير
تلك الواردة في هذه االتفاقية
ب$$ال$$دخ$$ول ف$$ي االت$$فاق$$ية ال ي$$عتمد األط$$راف ع$$لى أي ب$$يان$$ات أو ض$$مان$$ات ف$$يما
)(2
يتعلق بالخدمة باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه االتفاقية .
 11-2تعديل االتفاقية
دون امل$ساس ب$امل$ادة  ) 2ر (  ،ف$إن$ه ي$جوز ت$عدي$ل ه$ذه االت$فاق$ية ب$ات$فاق م$كتوب ب$ني ال$طرف$ني وم$ع ذل$ك ي$مكن
أن تقوم شركة االتصاالت املتكاملة بتعديل شروط االتفاقية من حني الخر .
 11-3عدم التنازل
أي فش$ل أو ت$أخ$ر م$ن ج$ان$ب أح$د األط$راف ف$ي م$مارس$ة أي ح$ق أو س$لطة أو ام$تياز ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية
ال يعتبر تنازال عن ذلك الحق أو السلطة ما لم يتم االفصاح عن ذلك كتابة بالتنازل .
 11-4قابلية البقاء
إذا ت$$م ت$$فسير أي ح$$كم م$$ن أح$$كام ه$$ذه االت$$فاق$$ية ب$$أن$$ه غ$$ير ق$$ان$$ون$$ي أو غ$$ير ص$$ال$$ح  ،ف$$إن$$ه ال ي$$جوز أن ي$$ؤث$$ر
على شرعية وصالحية وتطبيق األحكام األخرى في هذه االتفاقية .
 11-5الحقوق التراكمية

ال$حقوق وس$بل االن$تصاف ألي ط$رف ب$موج$ب ه$ذه االت$فاق$ية ال تس$تبعد أي ح$ق آخ$ر أو ت$عوي$ض ت$قدم$ها ه$يئة
االتصاالت وتقنية املعلومات .
 11-6نسخ العقد املتطابقة
ي$مكن ت$وق$يع ه$ذه االت$فاق$ية  ،أو أي ت$عدي$ل ع$لى ه$ذه االت$فاق$ية  ،ب$أي ع$دد م$ن ال$نسخ ل$ها ن$فس امل$فعول ك$ما
ل$و أن ك$ل األط$راف وق$عت م$عا ع$لى ن$فس ال$وث$يقة  .وس$وف تفس$ر ك$ل ال$نسخ م$ع ب$عضها  ،وت$شكل م$عا
نفس االتفاقية .
 11-7اللغة
إذا ت $$م ت $$وق $$يع ه $$ذه االت $$فاق $$ية م $$ن ق $$بل األط $$راف ف $$ي أك $$ثر م $$ن ل $$غة  .ف $$إن امل $$الح $$ق أو الج $$داول أو
)(1
امل$رف$قات األخ$رى له$ذه االت$فاق$ية ت$كون ب$ال$لغة اإلنج$ليزي$ة  .وب$صرف ال$نظر ع$ن ذل$ك ف$إن ال$لغة ال$عرب$ية ه$ي
التي تسود .
إن اخ $$فاق ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ف $$ي ت $$قدي $$م أي ت $$رج $$مة له $$ذه امل $$رف $$قات والج $$داول وامل $$الح $$ق
)(2
األخ $$رى ال ي $$عتبر خ $$رق $$ا له $$ذه االت $$فاق $$ية وال ي $$جوز أن ي $$شكل ذل $$ك اس $$اس $$ا ل $$نزاع ب $$حسن ال $$نية م $$ن ق $$بل
العميل
 11-8التنازل
ال ي$$جوز ألي ط$$رف ال$$تنازل ع$$ن أي أو ك$$ل ح$$قوق$$ه أو ال$$تزام$$ات$$ه ب$$موج$$ب ه$$ذه االت$$فاق$$ية  ،إال ب$$مواف$$قة خ$$طية
مس$بقة م$ن ال$طرف اآلخ$ر ال$ذي ال ي$جوز ل$ه ح$جب ت$لك امل$واف$قة لس$بب غ$ير م$عقول  ،ش$ري$طة أن ت$تنازل ش$رك$ة
االت$صاالت امل$تكام$لة ع$ن ه$ذه االت$فاق$ية  ،ك$ليا أو ج$زئ$يا  ،إل$ى أي ش$رك$ة منتس$بة  ،أو م$ن يخ$لفها ف$ي ح$ال$ة
وق $$وع ع $$ملية إع $$ادة ت $$نظيم أو ان $$دم $$اج  ،أو إل $$ى أي مش $$تر لج $$ميع أو أغ $$لب األص $$ول ال $$تي ت $$تعلق ب $$ها ه $$ذه
االتفاقية .
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الدعاية
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القاموس وقواعد التفسير

ال ي $$جوز ألي ط $$رف ك $$شف ت $$رت $$يب ه $$ذه االت $$فاق $$ية أو األس $$ماء أو ال $$شعارات ) ب $$ما ف $$ي ذل $$ك أي $$ة ع $$الم $$ات
ت $$جاري $$ة ( ف $$ي أي مج $$لة أو ج $$ري $$دة أو م $$طبوع $$ات أو أي وس $$ائ $$ل اع $$الم أخ $$رى دون ال $$حصول ع $$لى م $$واف $$قة
ك $$تاب $$ية مس $$بقة م $$ن ال $$طرف اآلخ $$ر  .ع $$لى ال $$رغ $$م م $$نذل $$ك  ،ت $$حتفظ ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ب $$حقها ف $$ي
استخدام شعار واسم العميل كمرجع الى قائمة عمالئها .
في هذه االتفاقية :
سkkياسkkة االسkkتخدام املkkقبول :ت $$عني  ،س $$ياس $$ة ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ب $$شأن اس $$تخدام الخ $$دم $$ات
امل $$نصوص ع $$ليها ف $$ي م $$وق $$ع الش $$رك $$ة  ، www.itc.net.saب $$ال $$صيغة امل $$عدل $$ة م $$ن وق $$ت آلخ $$ر  ،وال $$تي ي $$تم
تضمني سياسة االستخدام املقبول هنا بهذا املرجع .
الkkقانkkون املنطبق :أي ق $$وان $$ني م $$عمول ب $$ها  ،أو م $$راس $$يم ال $$قوان $$ني وأي أن $$ظكمة وأي ق $$واع $$د  ،وم $$الح $$ظات
م $$مارس $$ات  ،وت $$عام $$يم أخ $$رى أو اش $$عارات ص $$ادرة ع $$ن أي ج $$هة ح $$كوم $$ية أو س $$لطة ف $$رض ال $$ضرائ $$ب  ،أو
السلطة التنظيمية وفقا للقوانني  ،وهذه القوانني واملراسيم في أي والية قضائية يتم فيها توفير الخدمات
العميل يعني الطرف املستلم لخدمات شركة االتصاالت املتكاملة
مkعدات الkعميل ي$$عني ج$$ميع األجه$$زة وال$$برم$$جيات وامل$$واد االس$$تهالك$$ية ال$$تي ي$$ملكها ال$$عميل أو ال$$تي ي$$تم
ترخيصها أو تأجيرها للعميل من قبل طرف ثالث واستخدامها فيما يتعلق بالخدمة
فkترة االلkتزام الkدنkيا تkعني ف$$يما ي$$تعلق ب$$الخ$$دم$$ة امل$$عنى املح$$دد ف$$ي الش$$روط املح$$ددة ذات ال$$صلة أو إذا
ت$$م إع$$طاء أي م$$عنى ي$$عني ف$$ترة ث$$اب$$تة ي$$واف$$ق خ$$الل$$ها ال$$عميل ع$$لى دف$$ع ت$$كال$$يف الخ$$دم$$ات  ،اب$$تداء م$$ن ت$$اري$$خ
ب$دء الخ$دم$ة  ،وحس$ب اس$تخدام$ها ف$ي ه$ذه ال$وث$يقة ت$شير إل$ى ع$لى ح$د س$واء ال$ى ال$فترة األول$ية ل$نموذج ط$لب
أو أي فترة تجديد لنموذج الطلب نفسه .

الشkبكة ي$عني ش$بكة االت$صاالت ال$تي ت$ملكها أو ت$شغلها ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة وي$تم اس$تخدام$ها ف$يما
ي $$تصل ب $$توف $$ير ج $$ميع الخ $$دم $$ات  ،وامل $$راف $$ق وامل $$عدات امل $$رت $$بطة ب $$ها املس $$تخدم $$ة ف $$ي  ،أو ف $$يما ي $$تصل به $$ذه
الشبكة  ،ولكن باستثناء معدات العميل .
تkعريkف هkويkة مسkتخدم الشkبكة ي$عني رق$م ال$تعري$ف امل$عني م$ن ق$بل ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ل$لعميل
والذي يسمح للعميل باستخدام الخدمة .
املkشغل ي$عني م$زود م$ن ط$رف ث$ال$ث لخ$دم$ات االت$صاالت الس$لكية وال$الس$لكية ع$لى ال$نحو امل$بني ف$ي ال$بند 2
)ث(.
املقرات يعني املباني ذات الصلة املشار إليها في نموذج الطلب .
الجدول الزمني يعني الجدول الزمني لهذه االتفاقية .
الخkدمkة ت$عني وس$ائ$ل خ$دم$ة االت$صاالت الس$لكية وال$الس$لكية ال$تي ت$وف$ره$ا ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة إل$ى
العمالء والتي ستقدم بموجب هذه االتفاقية .
تkاريkخ بkدء الخkدمkة ي$عني ف$يما ي$تعلق ب$الخ$دم$ة  ،امل$عنى ال$وارد ف$ي الش$روط املح$ددة ذات ال$صلة  ،أو إذا
ت $$م إع $$طاء أي م $$عنى  ،ي $$عني ب $$النس $$بة إل $$ى الخ $$دم $$ة ال $$تي ي $$تم ق $$بول $$ها م $$ن ال $$تاري $$خ ال $$ذي ت $$قدم ف $$يه ش $$رك $$ة
االت$صاالت امل$تكام$لة الخ$دم$ة ل$لعميل ع$لى ال$نحو امل$بني ف$ي إش$عار خ$طي ل$بدء الخ$دم$ة امل$قدم$ة وف$قا ل$لفقرة 2
)د(.
مkورد الkطرف الkثالkث ي$عني م$زود خ$دم$ة االت$صاالت الس$لكية وال$الس$لكية  ،ب$ما ف$ي ذل$ك اي ط$رف منتس$ب
ل$$ه  ،وال$$ذي تش$$تري م$$نه ش$$رك$$ة االت$$صاالت امل$$تكام$$لة الخ$$دم$$ات أو م$$كون$$ات الخ$$دم$$ا م$$ن أج$$ل ت$$وف$$ير الخ$$دم$$ات
إلى العميل .
املkعدات ي$$عني امل$$عدات ) ب$$ما ف$$ي ذل$$ك أي$$ة ب$$رام$$ج ت$$تضمنها ت$$لك امل$$عدات ( امل$$قدم$$ة أو املس$$تخدم$$ة م$$ن ق$$بل
ش$رك$ة االت$صاالت امل$تكام$لة ل$توف$ير الخ$دم$ة ل$لعميل وال$تي ق$د ت$كون م$رك$بة ف$ي م$قرات ال$عمل  ،ب$ما ف$ي ذل$ك أي
م $$عدات م $$رخ $$صة أو م $$ؤج $$رة ل $$لعميل م $$ن خ $$الل ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة ف $$ي إط $$ار ه $$ذه االت $$فاق $$ية  ،ول $$كن
يستثنى من ذلك أي معدات للعميل .
رسوم االلغاء تعني الرسوم واجبة الدفع على العميل كما هو موضح في الفقرة . 9
الkرسkوم ت$$عني ال$$رس$$وم واج$$بة ال$$دف$$ع ع$$ن ك$$ل خ$$دم$$ة  ،ع$$لى ال$$نحو امل$$وض$$ح ف$$ي ن$$موذج ال$$طلب ذات ال$$صلة ،
ب $$ما ف $$ي ذل $$ك  ،ع $$لى س $$بيل امل $$ثال ال ال $$حصر  ،أي رس $$وم مل $$رة واح $$دة  ،وامل $$تكررة  ،وال $$تي ع $$ن االس $$تخدام
واالستئجار  ،أو غيرها من رسوم التي يدفعها العميل فيما يتعلق بالخدمة .
تkkاريkkخ سkkريkkان املkkفعول ي$$عني ال$$تاري$$خ املح$$دد ف$$ي ال$$صفحة األول$$ى م$$ن الش$$روط ال$$عام$$ة  ،أو إذا ل$$م ي$$تم
تحديد تاريخ  ،فيكون من تاريخ قبول طلب النموذج األول .
املنتسkkب ي $$عني ف $$يما ي $$تعلق ب $$امل $$نشأة أي م $$نشأة آخ $$رى  ،ت $$سيطر ع $$لى ن $$حو م $$باش $$ر أو غ $$ير م $$باش $$ر  ،أو
مسيطر عليها  ،أو تحت سيطرة مشتركة مع مثل هذه املنشأة .
نkkموذج الkkطلب ي $$عني ال $$نموذج امل $$قدم $$ة م $$ن ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة لج $$مع ك $$ل امل $$علوم $$ات ذات ال $$صلة
بخدمة معينة
الشروط املحددة تعني أية شروط خاصة والشروط املنصوص عليها في عروض االسعار أو نموذج طلب
مسkتويkات الخkدمkة ت$$عني  ،حس$$بما ي$$نطبق ع$$لى الخ$$دم$$ات  ،مس$$توي$$ات الخ$$دم$$ة ال$$تي ي$$تم االل$$تزام ب$$ها ،
وال $$تي وف $$قا ل $$ها س $$تبذل $$ك ش $$رك $$ة االت $$صاالت امل $$تكام $$لة م $$ساع $$يها امل $$عقول $$ة ل $$تقدي $$م ت $$لك الخ $$دم $$ة  ،ع $$لى ال $$نحو
امل$$وض$$ح ف$$ي الش$$روط املح$$ددة  ،م$$ا ل$$م ي$$تم ال$$نص ع$$لى خ$$الف ذل$$ك ف$$ي مس$$توى الخ$$دم$$ة امل$$طبقة  ،ويس$$تثني
من ذلك الخدمات املشتراة من قبل املوردين من طرف ثالث .

ضkريkبة الkقيمة املkضافkة ه$ي ض$ري$بة غ$ير م$باش$رة تُ$فرض ع$لى ج$ميع الس$لع والخ$دم$ات ال$تي ي$تم ش$راؤه$ا
وبيعها من قبل املنشآت واملطبقة بقرار الهيئة العامة للزكاة والدخل .

