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افرها في عقود شركات تقديم خدمات التليفون  واجبالشروط ال   الثابت واملحمول تو

 في جمهورية مصر العربية

 :
ا

 :عقود تقديم خدمات التليفون املحمول أوًل

 للنموذج الذي يتم إقراره واعتماده من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  
ً
يتم التعاقد مع املشتركين وفقا

املشتركين مرفقا به بيانا يوضح البيانات الشخصية للمشترك والبنود األساسية للخدمة قبل إبرامه مع 

  :املقدمة ويجب أن يتضمن هذا العقد على األخص الشروط اآلتية

o الشروط واالحكام في العقد املبرم بين الشركة واملشترك إلى ثالثة أقسام تقسيم: 

 بنود عامة. 

 التزامات املشترك. 

 التزامات الشركة. 

o تحديد نوع الخدمة أو الخدمات املتعاقد عليها ومواصفات تقديمها. 

o  تلتزم الشركات املرخص لها بالحفاظ على سرية املعلومات والبيانات الخاصة باملشتركين

من هذا االلتزام إذا جاء هذا اإلفشاء تنفيذا  واتصاالته وفقا ألحكام القانون. وتعفى الشركة

 . جهات القضائية أو بموافقة العميل بتوقيع منفصلللقانون أو بناء على طلب ال

o  شروط السداد املعتمدة من الجهاز متضمنة املصاريف اإلدارية والضرائب وأية أعباء أخرى . 

o مدة التعاقد واملدد التي يجدد لها. 

o  حقوق والتزامات املشترك والشركات املرخص لها في حالة اإلخالل بالعقد املبرم بينهما أو في

 .الطرف املخل بكافة الجزاءات املالية والتعويضات نهاء العقد قبل نهاية مدته ووفاءحالة إ

o  أن التعاقد شخص ي وال يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون املوافقة املسبقة من

 .الشركة املرخص لها

o يير االتزام الشركات املرخص لها بجودة الخدمة واستمرارها بتلك الجودة وذلك وفقا" للمع

 ."للشركة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت املنصوص عليها في الترخيص املمنوح

o  التزام الشركات املرخص لها بإصدار فاتورة تفصيلية فى حالة رغبة املشترك بإصدار تلك

إصدار فاتورة لها طبقا لنوع الخدمة، ويشترط  الفاتورة عن الخدمة أو الخدمات التي يمكن

لفاتورة تفاصيل أجور استهالك الخدمة بالقيمة وفترة األستهالك أن توضح هذه ا

 . املسموح بها للسداد، كما يجوز أن تكون الفاتورة ورقية أو إلكترونية مجانية والفترة
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o  وضع بند خاص بإلزام الشركة في حالة تخلف املشترك عن سداد أية مبالغ مستحقة عليه بأن

داد بحيث يكون اإلنذار بعلم الوصول أو أي طريقة تقوم بإنذار هذا املشترك بضرورة الس

تثبت أن املشترك أُعلم بأنه سيتم قطع الخدمة عن  (SMS) تقنية أخرى مثل رسالة نصية

الخط محل النزاع ، ويحدد فيها+ أنه في حالة عدم سداد املبالغ املستحقة عليه خالل أسبوع 

ع اتخاذ االجراءات املنصوص عليها في الخط م من تاريخ اإلنذار يحق للشركة قطع الخدمة عن

  . العقد

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

االتصاالت لتلقى الشكاوى من املستخدمين وذلك في حالة تعذر الشركة املرخص لها عن 

االتصال  ر حل املشكلة يرجىتقديم الحل املناسب ملشكلة املستخدم. تحت عبارة "في حالة تعذ

 ."والخاصين بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 08003330333( والرقم املجاني 155برقم )

o  التزام الشركة بتعويض املشتركين املضارين من انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعي فيما

دون واملرخص له و  وحدها وذلك وفقا ملا يقرره املرخص إذا كان العطل بسبب يرجع إلى الشركة

اإلخالل بالظروف الطارئة والقوة القاهرة واملعايير املنصوص عليها بالترخيص املمنوح 

 .للشركة

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

 للمستخدم منبخط واضح بحيث يمكن  عليها، وأن يتم كتابة العقد    واالحكام املتعارف
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Arabic – font size: 12). 

o  التزام الشركات املرخص لها بطرق تسوية الشكاوى أو النزاعات مع املستخدمين بما فيها

 .ت بمعرفة الطرفينحل النزاعا اللجوء إلى الجهاز في حالة عدم التوصل إلى

o  التزام الشركات املرخص لها بتحديد إجراءات استرداد مستحقات املستخدم لدى الشركة في

 .حالة إنهاء أو إلغاء العقد

o (  7/  24)   املرخص لها بتوفير نظام لخدمة العمالء يعمل على مدار الساعة  تلتزم الشركة

 . على حلها للعمل على تلقى شكاوى العمالء والعمل

o اإلشارة في العقد ملا يفيد إعتماده من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت. 
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ا:   :عقود تقديم خدمات التليفون الثابتثانيا

 للنموذج الذي يتم إقراره واعتماده من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  يتم 
ً
التعاقد مع املشتركين وفقا

إبرامه مع املشتركين مرفقا" به بيانا يوضح البيانات الشخصية للمشترك والبنود األساسية للخدمة  قبل

 - :الشروط اآلتية املقدمة ويجب أن يتضمن هذا العقد على األخص

o الشروط واالحكام في العقد املبرم بين الشركة واملشترك إلى ثالثة أقسام تقسم : 

 بنود عامة. 

 التزامات املشترك. 

 التزامات الشركة. 

o تحديد نوع الخدمة أو الخدمات املتعاقد عليها ومواصفات تقديمها. 

o  تركين باملشتلتزم الشركات املرخص لها بالحفاظ على سرية املعلومات والبيانات الخاصة

واتصاالتهم وفقا ألحكام القانون . وتعفى الشركة من هذا االلتزام إذا جاء هذا اإلفشاء تنفيذا 

 . للقانون أو بناء على طلب الجهات القضائية أو بموافقة العميل بتوقيع منفصل

o  تحديد سعر الخدمة والوحدة الزمنية لهذا السعر وطرق التحصيل وشروط السداد الحالية

 .ة املصاريف اإلدارية والضرائب وأية أعباء أخرى متضمن

o مدة التعاقد واملدد التي يجدد لها. 

o  التزام املتعاقد بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد موافقة من

 .املرخص والجهات املعنية األخرى 

o أو في  املبرم بينهما حقوق والتزامات املشترك والشركات املرخص لها في حالة اإلخالل بالعقد

 .حالة إنهاء العقد قبل نهاية مدته ووفاء الطرف املخل بكافة الجزاءات املالية والتعويضات

o  إجراءات استرداد مستحقات املستخدم لدى الشركة املرخص لها في حالة إنهاء أو إلغاء العقد

 .من طرف الشركة

o ما فيها اللجوء إلى الجهاز في حالة تحديد طرق تسوية الشكاوى أو النزاعات مع املستخدمين ب

 .عدم التوصل إلى حل النزاعات بمعرفة الطرفين

o  أن التعاقد شخص ي وال يجوز نقل الخدمة أو إعادة بيعها للغير دون املوافقة املسبقة من

 .الشركة املرخص لها
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o  التزام الشركات املرخص لها بتقديم الخدمة بمواصفات جودة الخدمة واستمرارها بتلك

جودة وفقا للمعايير املنصوص عليها في الترخيص املمنوح للشركة من الجهاز القومي لتنظيم ال

 .االتصاالت

o  التزام الشركات املرخص لها بإصدار فاتورة تفصيلية في حالة رغبة املشترك بإصدار تلك

 . الفاتورة بالنسبة ملكاملات النداء اآللي

o تراك الشهري أو تعريفة املكاملات إال بعد التزام الشركات املرخص لها بعدم تعديل االش

الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت طبقا للترخيص 

  .املمنوح لها

o  التزام الشركات املرخص لها في حالة تخلف املستخدم عن سداد أية مبالغ مستحقة عليه وكان

ستخدم بضرورة السداد بحيث يكون اإلنذار حائزا ألكثر من خط بأن تقوم بإنذار هذا امل

بموجب خطاب موص ى عليه بعلم الوصول ويحدد فيه أنه في حالة عدم السداد خالل أسبوع 

  .من تاريخ اإلنذار سيتم قطع الخدمة عن ذات الخط

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

لشكاوى من املستخدمين وذلك في حالة تعذر الشركة املرخص لها عن االتصاالت لتلقى ا

تقديم الحل املناسب ملشكلة املستخدم. تحت عبارة "في حالة تعذر حل املشكلة يرجى االتصال 

 .("والخاصين بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 08003330333( والرقم املجاني 155برقم )

o ويض العميل عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل التزام الشركة مقدمة الخدمة بتع

 .جماعي وذلك عن طريق إعفاءه من االشتراك عن فترة االنقطاع

o (  7/  24املرخص لها بتوفير نظام لخدمة العمالء يعمل على مدار الساعة )   تلتزم الشركة

 . للعمل على تلقى شكاوى العمالء والعمل على حلها

o خة من العقد للعميل باللغة العربية تحتوى على جميع الشروط تلتزم الشركات بتوفير نس

عليها، وأن يتم كتابة العقد بخط واضح بحيث يمكن للمستخدم من قراءة     واالحكام املتعارف

 Simplified Arabic – font size: 10 or Traditional) :العقد بسهولة، على سبيل املثال

Arabic – font size: 12).  

o  في العقد ملا يفيد إعتماده من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالتاإلشارة . 

 

 


