
 

 الشروط واالحكام العامة لخدمات مركز االتصاالت

  
�ت ا	����� ��ر -1��ر�ز �وا�ق ا	��ل ��� #�ول ا	�د�ت ا	�  �و�رھ� ا	��ك ���ء ��� ط��� ����ذ ا��راءات وا������رات وا	�وا�ت وا	

ن و#ت �0ر.ا��.��ت ، �,�ط�ء ا	�����ت وا+وار ��ر ا	&��ف ن ����� وا	�  �)وم �&�   

  

	��ص ا���م ا	��ل أ�� ��2ر���ط ��د�ت ر�ز ا��.��ت ���ون ط�و�� �� ان ��رف ���� 	�ظ�م ر�ز ا��.��ت �,���دام ر#م ��ر�ف ا	��ل -2
�ظ��T-PIN إ�7�� ا	� ر#م ��ر�ف ا	&��ف ا	�6.  ( �  ور ��� أي أ�د �واه.) وا	ذي �وا�ق ��� ان �ظل ر#� �ر�� �  ط����� . �� ان ا���دا

 

ل ا	��ل �ؤو	�= ا��غ ا	��ك �ور �)دان ر#م ��ر�ف ا	&��ف ا	�6.  (-3���T-PIN ، ط�و��) ا	��ص �� أو �  ��	= �)دان ا	ر#م ا	�ري 	��ر�� ا	
� ر#م ��رف ا	&��ف ا	T-PIN)  .�6وأن �ط�ب ر#م ��ر�ف ا	&��ف ا	�6.  (��� �  ) +ي ��ب ��ن.T-PIN) ا	�د�د وأن ���ل ذ	ك أ��7 ��د

 

ر�ز ا�2.��ت ���ون �و�ره �)ط 	������� ا	��	�� ، ور�� +ي �����ت أ�رى #د ���@ ��)� ن و#ت �0ر.-4 =�وا�ق ا	��ل ��� أن �د  

 

�ء ا	).ر �,ن ا	��ز�ن ا	ط����ن �ن ھؤ�ء ا	).ر �ز�ن �,�ط�ء �-5�B� @ �����ت��= 	��  �أ��  ����ت ��= ا	�����ت ا	��وا�ق ا	��ل ���� �.�
  ) 	&ؤ�ء ا	).ر و�Cرھم.T-PINا	�����ت 	د�&م ، و��دم �6ف ر#م ��ر�ف ا	&��ف ا	�6.  (

 

�وا�ق ا	��ل دون #�د ��� �دم ���ل ا	��ك �ؤو	��:-6  

 * أي ��و��ت ن ����� ��ر ا	&��ف ��م و�ق ا+�ظ� و���ن ���.

  ) ا	��ص ��.T-PINن أ��6ص �Cر �و	�ن إ� أ�&م �ر�وا ر#م ا	��ر�ف ا	�6.  (* أي ��و��ت ن ����� ��ر ا	&��ف 

ا��7 أو ا�&� * �دم إ�راء أي ��و��ت ن ����� ��ر ا	&��ف اذا ��ن 	دى ا	��ك ا��)�د �Bن ���= ا	��و�ل 	��ت أ.��� أو ا�&� 	��ت ���� أو 	��ت و
�7 أو ا�&� ��Gر ا	�6وك ، وإن #رار/ ا��)�د ا	�C.��B6� ك��	ن ���دل او ���رض ا	و  I�&� ك��  

�رده �  ��	= ا	���ب ذات ا	�و#�J ا	�6رك.� �� * #�ول �����ت ���&� اي 

 * ��د�د أو �ر�= أو �ط��ق ھو�=/ �6.�= ا	�6ص ا	ذي ��  ا	�����ت ا	&����� ���م ا	��ل.

 � J6ل أو #ط�أو �طب أو  B)دان أو ���رة ����= أي �ط�أي ��ب ��ن. * أي  �ن أو ��ود ا	 B6��  �	&����� ا	ك ا��	ا =�د  

 * ��ب/ ����ق ا	�د� ���� أو �ز��I دون إ��6ر ��ق 	���ل.

 

�ن ا	��ق �  ����� ن و#ت ��ر 	د�م ا	��و��ت وا	�����ت ا	�-7�I2أو ا  �.�	ر.�د ا	ن ا  ��� �  ��م �وا�ق و���&د ا	��ل �7�ن و�ود 
�ر��� ��� �دم #�ول ا	��ك 	��و���� أو ��	�����ت وا+وار ا	.�در��ر  LI��� =ؤو� �ن أ��ه �� ����= ا	&��ف و�ذ	ك �وا�ق ��� أن ا	��ك 	ن ��ون 

�ن . وأن 	���ك و�ده ا	�ق �  #�ول أو ر�ض ھذه ا	��و��ت أو ا+وار أو ا	�����ت ا�I2&��ت أو ا��	و��7= �دم ����= ا+ر.ده أو ا J	�  � ���ق 
 M	��J ا	���ب ، و#د �)�ل ا	��ك ذ	ك و�)� 	�)د�رة ا	ط�ق دون وا�)� ��)� أو ا��6ر 	���ل و���ون ��� ا	��ل �ؤو	�= إ��دة د�J ا	 �(���ا	

J �ل ا	ر�وم ا	�ر��� ��� ا	��Iده 	�ل ا	��	M ا	�  �.رف أو ���ب ��� ا	�6وف أو �وق ا	�د ا	��ح ، �واء ��ن )د� أو ��ر ��&�� =����Iت ا



� ��وح �7�� ���C �&را= ���Bر ا	�داد ����	ف  ذ	ك وھ : ���= ��Iدة ا	����ف ا+����� ا	��ق ���&� ��ب �وع وط���= ا	��&�ل/ ا	)رض ا	
. ���ت ا	��ك ا	ر�زي ا	����� 

 

و أ.�@ ا	���ب د��� ��ر ��و��ت ن ر�ز ا��.��ت ����ظ ا	��ك ��)� ���Iذ �  �وا�ق ا	��ل ��� أ�� �  ��	= ���وز ا	��ب ن ا	���ب أ-8
ن أي وداJI أو ��	M �  �����ت ا	��ل دون ا��6ر ا	��ل. M�� ��ب ا	

 

��= و��و�ض ا	��ك �ن �ل ا	�ؤو	��ت وا	���Iر وا�7رار وا	��)�ت ا	�  ����دھ� ا	��ك أو ��دث 	� -9� ���6ل ��6ر أو �Cر �وا�ق ا	��ل ��
��6ر ����= +�د ا+���ب ا	��	��:  

 * ا�ھ�ل أو ا	�طB أو �وء ا	�.رف ن ���ب ا	��ل.

.L��ن ���ب ا	��ل 	��)د أو �دم ا2ذ��ن 	�Qظ� وا	�����ت أو 	���ود وا	6روط ا	��.� ��	�د= او ا	 ��	�� * أي 

�)وم �&� ا	وظ�ون أو ا	�و7ون أو ا	و��ء 	دى ا	��ل .* ا����2ل أو ا����س �  أي ���= ��و�ل   

 

 �وا�ق ا	��ل ��� ��و�ض ا	��ك ون Gم ا�����ظ ��ق ا	��ك �  ا	��و�ض ن أو 7د �ل ا+���ل وا	ط�	��ت وا��راءات وا	���Iر وا+7رار-10
دھ� ����= #�ول أو ر�ض ا	��ك ���ن ��= ، �����ت ا	��ل ا	&�����.وا	��)�ت وا	ر�وم وا	���	�ف أ�� ���ت ا	�  �  أي و#ت ����&� ا	��ك أو ����  

 

��� ا	وارده وا	.�دره ن ر�ز ا��.�ل أو ا	��ك و��� ان ��ون ����ل ا	��د�Gت أو ا	�����ت  –�وا�ق ا	��ل إن �6ء ا	��ك -11	������ل 
�ز� 	�ل ا+Cراض و��ن ا���دا� �د	�ل �  أي ا�راء �راه ا	��ك �����.وا+وار وا	��و��ت ا	�  �م ا���زھ� ��ر ا	&��ف د	�� ��� و  

 

�ت ، �دا ��ك ا	�  �م ����ذھ� �ورا �وا�ط= �ظ�م ر�ز ا��.��ت (-12��) أو ا	.رف ا	&���  �IVRوا�ق ا	��ل ��� أن ��ون �ل ا	��و��ت وا	
��م إ�راI&� �)ط ��ل ����ت �ل ر�ز ا��.��ت و7ن �وار�T ا	�ل ا	��ر�� أ� وا	�  ����ج ا	� ا�راءات .ر��� أ�رى ن #�ل ا	��ك ، �

. �����  ��ف ذ	ك ��وف ��ددھ� ا	��ك ن و#ت �0ر و�)� 	� �راه 

 

13-��و�ت ا	�  ���و�&� �وا�ق ا	��ل ��� أن ��ون ا	�����ت ا	�ر�� ��&� 	����ب ن �����ن و���م ا���زھ� �وا�ط= ا	و��Iل ا�	��رو��� وان ا	
7�ن .�= ا	��	 ����ن ���م ا��ر���&� ن �ظ�م د�وم ��	���ب ا0	  ��J7 62راف ا	��ك و�  ا	و#ت ا	ذي �ؤ�د ��� ا���ذ ا	��ك 	���ل ا	

7رار ، وا	�  #د ��دث 	� ا	���رج ، �,ن ا	��ك 	ن ��ون �ؤو� �ن أي �طB �� . و	ن ��ل ا	��ل ا	��ك ا	�ؤو	�� ا�دا �ن أي ن ا	���Iر أو ا+
ن �راء �ون ا	��و�ت ا	���ر�� 	������ت ا	ر��� ��	���س او ا	و��Iط ا�	��رو��= ا��رى �Cر د#�)� أو �Cر .���=. 

 

 

:���وا�ق ا	��ل ��� أن �)وم ا	��ك �,�)�ف �د�ت ر�ز ا��.��ت ا	���� 	� دون � إ��6ر ��ق 	دى �دوث أي ن ا+�داث ا14-�0  

.� * �دم ا�	�زام �Bي ن ا	��ود وا	6روط ا	���)� ��	�د

 * �دم ا�	�زام �Bي ا���ق آ�ر �رم J ا	��ك .

 * ا	و��ه أو ا	��ز �ن ا	و��ء ��	د�ن أو ا���س أو ا	�.��= .

 * أي ��ب آ�ر ���L �ن �ط��ق ا	)وا��ن وا+�ظ� ا	��ر�=.



.* ��دث ���I  أو #وة #�ھره أو ظرف ط�رئ    

ر�ز ا��.��ت �  أي و#ت أو أي �د�ت ����� أ�رى +ي ن أو �ل ا	�����ت دون � ��د�د 	���Qب أ� =� ���ت �� �وا�ق ا	��ل ��� ا�)�ف �د
 ودون ا��6ر ا	��ل .

 

ط�ق وأ�= ��د��ت ��ر�&� ن و#ت �وا�ق ا	��ل ��� أن ا	ر�وم ان و�دت ا	���)� ��د�ت ر�ز ا�2.��ت �وف ��ددھ� ا	��ك و�)� 	�)د�رة ا	-15
 �0ر ون دون إ��6ر ��ق 	���ل .

 

�واء �وا�ق ا	��ل ���B ��ق 	���ك �  أي و#ت و�دون إ��6ر ا	��ل دL و�و��د �ل أو أي ن �����ت ا	��ل 	دى ا	��ك و����ر �����ت ا	��ل -16
�ا	���ء  ���ت ��ردة أو �6ر�= ����� وا�دا أو ��	��7ن و���� ��وز 	���ك ا�����ء �)و#� ن ��ك ا	�����ت/ أو 7����&� (و�ط�ق ھذا ا	�ق ��

#�ل �����ت ا	��ل ��د 7  �6رة أ��م ن ��و�=  –إن �6ء  –وا	�7�ون ��	��7ن و/ أو �ل ��رده) �  �داد ا	د�و��� ا���	��، و��ق 	���ك 
���ت أو أي ���ب آ�ر 	.��= ا	��ل .B�	م ا�دا�&� ����ب ا�� ، ��Iدا M	�� وJ7 ا	���ب ، وإن و�دت أ�= 

 

� �  �وا�ق ا	��ل -17� �� أ� ���ل ا	طرف ا�0ر أي �ؤو	�= �ن ا	���Bر أو �دم ����ذ أي ا	�زا�ت ، وذ	ك ا	� أي ��ب ��رج �ن اراد�� ، ���
��	�، وا�C�ق  ذ	ك ، ��� ���ل ا	�Gل � ا	�.ر ، ا	)�7ء وا	)در ، وا	�رب ، أ��ل ا	W6ب أو ا72طرا��ت ا	د��= ، وا72را��ت ، وا	�زا��ت ا	�

 ��وا	���م ا	����زي 	�.��J وا	�وادث وا	ز�زل وا	�راIق ، وظروف ا	�)ل ، وا	ظروف �Cر ا	ط����� ، و�)ص ا	واد ، وا	)وا��ن وا	�واI@ ا	��و
 وا	�واI@ وا	�.�ر�@ و/ أو ا	�ظر . و��� ا	طرف ا	ذي ��GBر �&ذا ا+داء ��� ھذا ا	��و �)د�م ا��6ر و�� �� إ	� ا	طرف ا�0ر.

 


