
افرها في العقود التي تبرم بين الشركات املرخص لها لتقديم خدمات اإلنترنت  الشروط الواجب تو

 واملشتركين

 

 (1) مادة

تلتزم الشركات بتوفير نسخة من العقد للعميل باللغة العربية تحتوى على جميع الشروط واألحكام املتعارف 

للمستخدم من قراءة العقد بسهولة، على سبيل عليها، وأن يتم كتابة العقد بخط واضح بحيث يمكن 

 .(Simplified Arabic – font size: 10 or Traditional Arabic – font size: 12) :املثال

 

 (2) مادة

 في االشتراك على الخدمات االستهالكية 18يجب أن يكون سن املتعاقد عند التعاقد أكثر من 
ً
 ليكون مؤهال

ً
 .عاما

 

 (3) مادة

د شخص ي وال يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون املوافقة املسبقة من مقدم الخدمة وبما أن التعاق

 .2003لسنة  10ال يخالف قانون االتصاالت رقم 

 

 (4) مادة

يجب تحديد نوع الخدمة )أو الخدمات( املتعاقد عليها ومواصفات تقديمها ومقابلها وطرق السداد وبما ال 

  .الصادر من الجهازيخالف ترخيص الشركة 

 

 (5) مادة

، مع توضيح طريقة عدم التجديد والتزامات الطرفين
ً
 .يجب تحديد مدة التعاقد واملدد التي يجدد لها تلقائيا

 

 

 (6) مادة

 .تحديد شروط السداد الحالية متضمنة الضرائب واملصاريف اإلدارية وأية أعباء أخرى 

 

 (7) مادة

ار فاتورة تفصيلية في حالة رغبة املشترك بإصدار تلك الفاتورة عن وضع بند خاص بإلزام الشركة بإصد

الخدمة أو الخدمات التي يمكن إصدار فاتورة لها طبقا لنوع الخدمة، ويشترط أن توضح هذه الفاتورة تفاصيل 



 حجم استهالك الخدمة بالقيمة وفترة االستهالك والفترة املسموح بها للسداد، كما يجوز أن تكون الفاتورة

 .ورقية أو إلكترونية مجانية

 

 (8) مادة

تحدد إجراءات إخطار العميل عند بدء تشغيل الخدمة على أن يتم االخطار بـ "تاريخ بدء التشغيل" باستخدام 

البريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني املحدد بواسطة "املشترك" بجانب إبالغه بأي طريقة أخرى مثل 

 .على التليفون املحمول الخاص بالعميل أو استخدام الفاكس أو االتصال التليفوني SMS إرسال رسالة

 

 (9) مادة

وضع بند خاص بإلزام الشركة برد املبلغ املدفوع عند التعاقد في حالة عدم قدرة الشركة على تركيب الخط في 

 الة أن يكون السبب خارجمدة أقصاها أسبوعان في حالة وجود أسباب ترجع الى الشركة وأربعة أسابيع في ح

 .عن إرادة الشركة

 

 (10) مادة

 من املشترك والشركة في حالة اإلخالل بالعقد املبرم بينهما أو في حالة إنهاء العقد  تحديد
ً
حقوق والتزامات كال

 .قبل نهاية مدته أو في حالة إلغاء العقد

 

 (11) مادة

سداد أية مبالغ مستحقة عليه بأن تقوم بإنذار هذا وضع بند خاص بإلزام الشركة في حالة تخلف املشترك عن 

 (SMS) املشترك بضرورة السداد بحيث يكون اإلنذار بعلم الوصول أو أي طريقة تقنية أخرى مثل رسالة نصية

تثبت أن املشترك أُعلم بأنه سيتم قطع الخدمة عن الخط محل النزاع، ويحدد فيه أنه في حالة عدم سداد 

يه خالل أسبوع من تاريخ اإلنذار يحق للشركة قطع الخدمة عن الخط مع اتخاذ االجراءات املبالغ املستحقة عل

  .املنصوص عليها في العقد

 

 (12) مادة

في حالة إلغاء الخدمة بناًء على طلب العميل خالل فترة سريان العقد تلتزم الشركة بإلغاء الخدمة للمستخدم 

مل من تاريخ تقديم الطلب للشركة بعد تسوية االلتزامات املالية بناًء على طلبه في مدة أقصاها خمسة أيام ع

 .مع الشركة وذلك بدون أي مصروفات إضافية

 



 (13) مادة

يجب توضيح اإلجراءات الواجب إتباعها والرسوم املطلوبة في حالة اإليقاف املؤقت للخدمة بناًء على طلب 

 .العميل

 

 (14) مادة

تعويضات في حالة توقف الخدمة أو إيقافها نتيجة لوجود أعطال أو صيانة يجب توضيح اإلجراءات املتبعة وال

على شبكة الشركة املرخص لها مع ضرورة التزام الشركة املرخص لها بتحديد الفترة الالزمة إلصالح العطل، 

على أن يتم توضيح حاالت تعويض العميل في حالة سريان العطل ألطول من مدة معينة تحددها الشركة 

خص لها في العقد ويعتمدها الجهاز، وذلك ال يشتمل على األعطال الناتجة من الشركة املرخص لها بتقديم املر 

 .البنية التحتية وبما يتوافق مع قائمة تعويضات املشتركين املعتمدة من الجهاز

 

 (15) مادة

طل دمة الناتج عن عوضع بند خاص بإلزام الشركة املرخص لها بتعويض العمالء املتضررين من انقطاع الخ 

جماعي إذا كان العطل بسبب يرجع إلى الشركة املرخص لها وذلك عن طريق إعفاءه من االشتراك عن فترة 

 ملا يقرره الجهاز والشركات املرخص لها ودون اإلخالل بالظروف الطارئة والقوة القاهرة 
ً
االنقطاع أو وفقا

 .املرخص لها من قبل الجهاز واملعايير املنصوص عليها بالترخيص املمنوح للشركة

 

 (16) مادة

تلتزم الشركات املرخص لها بتقديم جميع الخدمات املرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

، ITU بمستوى أداء يتطابق مع املحددات واملعايير الدولية املتعارف عليها وتوصيات االتحاد الدولي لالتصاالت

واملعايير وآليات التحقق منها الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت واملتعلقة كما تلتزم باملحددات 

بجودة الخدمة واملنصوص عليها في الترخيص وعلى ما يستجد عليها من تحديثات من قبل الجهاز وتلتزم الشركة 

 .بتقديم تقارير دورية عن إثبات التزامها بتلك املحددات

 

 

 (17) مادة

ت املرخص لها بتوفير عمالة مدربة لتلقى استفسارات وشكاوى املستخدمين أو الشكاوى التي ترد تلتزم الشركا

 ملا يحدده 
ً
إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت واالستجابة لها والرد عليها في أقرب وقت ممكن وذلك كله طبقا



خدمات الشكاوى املتعلقة بتقديم ال الجهاز ويصدره في هذا الشأن، كما يلتزم بوضع نظام يحد من تكرار أسباب

 .وجودتها

 

 (18) مادة

وضع بند خاص بإلزام الشركة املرخص لها بعدم تعديل االشتراك الشهري إال بعد الحصول على موافقة كتابية 

مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، ويتم إبالغ العميل قبل بداية الفترة املحاسبية الجديدة في حالة 

 .ة التعريفة املتفق عليهازياد

 

 (19) مادة

 .تحدد طرق تسوية الشكاوى أو النزاعات بما فيها اللجوء إلى الجهاز في حالة عدم التوصل إلى حل للنزاع

 

 (20) مادة

وضع بند خاص بأنظمة الصيانة الخاصة بالشركة املرخص لها حيث يلزم الشركة املرخص لها بتوفير نظام 

 .( للعمل على تلقى شكاوى العمالء والعمل على حلها 7/  24ى مدار الساعة ) لخدمة العمالء يعمل عل

 

 (21) مادة

تخصيص رقم لتلقى شكاوى املستخدمين وإدراج األرقام الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لتلقى 

املستخدم.  شكلةالشكاوى من املستخدمين وذلك في حالة تعذر الشركة املرخص لها عن تقديم الحل املناسب مل

والخاصين  08003330333( والرقم املجاني 155تحت عبارة "في حالة تعذر حل املشكلة يرجى االتصال برقم )

  ."بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

 

 

 

 

 (22) مادة

تلتزم الشركات بالحفاظ علي سرية وخصوصية بيانات املستخدمين وعدم اإلفصاح عنها إال بإذن قضائي أو 

 ألحكام القانون والترخيص الصادر من الجهاز إلي برض
ً
اء املشترك مع إعالمه بذلك بتوقيع منفصل وذلك وفقا

 . الشركة املرخص لها

 



 (23) مادة

 .اإلشارة في العقد بما يفيد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 
 


