
الشروط واألحكام
Control خدمة

1Any ‘Out-of-Bundle’ use of mobile data shall be subject to the rules and requirements stemming from the applicable TRA’s regulatory instruments.

1. مقدمة
تنطب��ق هذه ال�س��روط والأح��كام اخلا�سة )ي�س��ار اإليها ب�“ال�س��روط اخلا�سة باخلدمة“( 

عل��ى توف��ر اخلدم��ة م��ن ات�س��الت للعمي��ل، بالإ�ساف��ة اإىل الأج��زاء الأخ��رى املكون��ة 

لالتفاقية املربمة بني ات�سالت والعميل.

2. تعريفات 
يك��ون للكلم��ات املكتوب��ة بخ��ط عري���س والت��ي مل ي��رد له��ا تعري��ف يف ه��ذا البن��د نف���س 

التعريفات الواردة يف ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(. 

”الباق��ات الإ�ضافي��ة“ تعن��ي باق��ات املكامل��ات ال�سوتي��ة اأو الر�س��ائل الن�سي��ة اأو  )اأ( 

البيان��ات املتحركة الت��ي ميكن اقتناوؤها اختياريا، وفقا لل�س��روط املطبقة، والتي ل 

تعترب جزءا من املخ�س�سات ال�سهرية خلطة اخلدمة كما هو مبني يف منوذج طلب 

اخلدمة، وميكن للعميل �سراء هذه الباقات الإ�سافية ب�سكل منف�سل. 

”التفاقي��ة“ تعن��ي جممل التفاق التعاق��دي بني ات�سالت والعمي��ل، والذي يتاألف  )ب( 

م��ن الأج��زاء والوثائق املن�سو���س عليها يف املادة 3 من ال�س��روط والأحكام العامة 

)للم�ستهلك(. 

”العميل“ يعني ال�سخ�س الذي ي�سرتي اخلدمة اأو ي�سرتك فيها.  )ج( 

”ات�ض��الت“ تعن��ي �س��ركة جمموع��ة الإم��ارات لالت�س��الت )���س.م.ع( واأي م��ن  )د( 

�سركاتها التابعة اململوكة لها بالكامل.

”ال�س��روط والأح��كام العام��ة )للم�س��تهلك(“ تعني ال�س��روط والأحكام العامة التي  )ه�( 

تطبقه��ا ات�س��الت عل��ى املنتج��ات واخلدم��ات ال�س��تهالكية )من غ��ر العمال( 

املن�س��ورة عل��ى املوق��ع الإلك��رتوين لت�س��الت وه��ي متاح��ة ع��رب قن��وات الت�سال 

الأخرى امل�سار اإليها يف املادة 30 من ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(.

”اخلدمة“ تعني خدمة الت�سالت املتنقلة بنظام الفاتورة ال�س��هرية من ات�سالت  )و( 

امل�سار اإليها ب�“خدمة Control“ كما هو مو�سح مبزيد من التف�سيل يف املادة 3.

3. وصف الخدمة
اخلدم��ة عب��ارة ع��ن خدم��ة ات�س��الت متنقلة بنظ��ام الفات��ورة ال�س��هرية واملتاحة  )اأ( 

للعمي��ل با�س��تخدام �س��ريحة هات��ف متحرك )SIM( م��ن ات�سالت. يج��وز للعميل 

ا�س��تخدام اخلدم��ة يف دولة الإمارات العربية املتح��دة ويف بلدان اأخرى مع مراعاة 

ال�س��روط املطبق��ة يف تل��ك البل��دان. ميك��ن ا�س��تخدام اخلدم��ة لإج��راء املكامل��ات 

ال�سوتي��ة )على �س��بيل املثال، املكامل��ات املحلية اأو الوطنية اأو الدولية(، والر�س��ائل 

الن�سية الق�سرة وا�ستخدام البيانات املتنقلة.

ت�س��مل اخلدمة خم�س�سا �س��هريا للمكاملات ال�سوتية وا�س��تخدام البيانات املتنقلة  )ب( 

كما هو حمدد يف منوذج طلب اخلدمة.

�ست�س��مح اخلدمة للعميل ب�س��راء باقات اإ�سافية على اأ�سا���س الدفع امل�س��بق لتمكني  )ج( 

العمي��ل م��ن ال�س��يطرة على النفق��ات الإ�سافية الت��ي ل متثل جزءا م��ن املخ�س�س 

ال�سهري املقدم كجزء من خطة اخلدمة.

تخ�س��ع الر�س��وم اخلارج��ة ع��ن الباق��ة )اأو ”الدف��ع ح�س��ب ال�س��تهالك“( لر�سيد  )د( 

ائتم��اين كاف يف ح�س��اب العمي��ل كتل��ك الر�س��وم اخلا�س��ة باملكامل��ات ال�سوتي��ة اأو 

الر�س��ائل الق�س��رة اأو )خا�سع��ة لبع���س املتطلب��ات( خدمات ا�س��تخدام البيانات 

املتنقل��ة الت��ي ميك��ن اأن يتحملها العميل عند ا�س��تخدام كامل املخ�س�س ال�س��هري 

املقدم كجزء من خطة اخلدمة ذات العالقة.

4. بدأ االتفاقية ومدتها
تدخ��ل ه��ذه التفاقي��ة حي��ز التنفي��ذ وت�سب��ح ملزم��ة اعتبارا م��ن تاري��خ تقدميها  )اأ( 

لت�سالت وموافقتها عليها )ي�سار اإليه فيما بعد ب�“تاريخ النفاذ“(.

تبقى التفاقية �سارية املفعول ملدة ا�سرتاك ل تقل عن �سهر واحد )ي�سار اإليه فيما  )ب( 

بع��د ب��� ”احلد الأدنى ملدة ال�س��راك“(. وتبداأ هذه املدة م��ن تاريخ توفر اخلدمة 

من ات�سالت للعميل )ي�سار اإليه فيما بعد ب�“تاريخ التفعيل“(. 

با�س��تثناء احلالة التي يقوم فيها العمي��ل باإنهاء التفاقية وفقا للمادة )10( اأدناه،  )ج( 

جتدد التفاقية تلقائيا ملدد متتالية من �سهر واحد. 

5. التزامات العميل وقيود االستخدام
يرج��ى الرج��وع اإىل املادة 8 م��ن الأحكام وال�س��روط العامة )للم�س��تهلك( لالطالع على 

املزي��د م��ن الأح��كام التي تنظ��م التزام��ات العميل وقي��ود ال�س��تخدام الت��ي تنطبق على 

اخلدمة.

6 . التزامات اتصاالت
�س��تقدم ات�س��الت اخلدم��ة للعميل بناء على هذه ال�س��روط والأح��كام اخلا�سة باخلدمة 

جنبا اإىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لالتفاقية املربمة مع العميل وفقا للقانون.

7. الرسوم والفواتير والدفع
يرجى الرجوع اإىل املادة 15 من ال�س��روط والأحكام العامة )للم�س��تهلك( لالطالع  اأ( 

على الر�سوم الأخرى والفواتر واأحكام الدفع التي ت�سري على اخلدمة.

تك��ون الر�س��وم املطبقة على اخلدمة مبا يف ذلك قائم��ة الدول التي ميكن الت�سال  ب( 

به��ا با�س��تخدام الدقائ��ق املرنة الت��ي ميكن اأن تك��ون جزءا من خط��ة اخلدمة )اإن 

وج��دت(، اإ�ساف��ة اإىل قائم��ة ال��دول ح�س��ب املناط��ق واأ�س��عار ال�س��تخدام خ��ارج 

خم�س�سات باقة العميل والتي �س��يتم اإطالع العميل عليها عند ال�س��رتاك وفقا ملا 

ه��و حمدد يف املوقع اللكرتوين لت�سالت و/اأو با�س��تخدام اإحدى قنوات الت�سال 

الأخرى امل�سار اإليها يف املادة 30 من ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(.

حتت�س��ب فاتورة العميل على اأ�سا���س املتاأخرات ال�س��هرية لر�س��وم الإيجار ال�س��هري  ج( 

خلطة اخلدمة ذات العالقة.

ر�س��وم الإيجار واملخ�س�س ال�س��هري الذي ينطبق على اخلط��ة للمكاملات ال�سوتية  د( 

وا�س��تخدام البيانات املتنقلة املدرجة يف خطة اخلدمة ذات العالقة �سيتم توفرها 

واحت�سابها على اأ�سا�س تنا�سبي من تاريخ التفعيل حتى نهاية دورة الفاتورة الأوىل. 

وبعد ذلك، واعتبارا من الفاتورة التالية، �سيتم تطبيق كافة ر�سوم الإيجار ال�سهري 

و�سيتم تزويد العمالء بكامل املخ�س�س ال�سهري.

اإذا مت اإنهاء اخلدمة جزئيا خالل اأي �س��هر فاإن الفاتورة التي تغطي دورة الفاتورة  ه�( 

النهائية �س��تغطي ال�س��هر الذي مت فيه اإنهاء اخلدمة ولن يتم احت�سابها على اأ�سا�س 

تنا�س��بي اعتبارا من تاريخ الإنهاء وحتى تاريخ نهاية دورة الفاتورة )اأي اأن العميل 

�سيكون ملزما بدفع كامل ر�سوم الإيجار ال�سهري(.

يج��وز للعميل �س��راء ح��زم اإ�سافية بوا�س��طة الت�سال بالرقم 101، اأو با�س��تخدام  و( 

تطبي��ق ات�سالت لالأجهزة املحمولة اأو با�س��تخدام اإحدى قنوات الت�سال الأخرى 

امل�سار اإليها يف املادة 30 من ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(.

ميكن للعميل اأن يح�سل على معلومات حول الباقات الإ�سافية والر�سوم املطبقة يف  ز( 

اأي وقت عن طريق الت�سال بالرقم 101 اأو با�ستخدام تطبيق ات�سالت لالأجهزة 

املتنقلة اأو با�ستخدام اإحدى قنوات الت�سال الأخرى امل�سار اإليها يف الفقرة 30 من 

ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(.

الدفعات اخلا�سة مبا يلي:  ح( 

املكاملات ال�سوتية والر�سائل الق�سرة خارج الباقة، اأو )اأ( 

ا�س��تخدام البيان��ات املتنقل��ة من خ��ارج الباقة اإذا ق��رر العميل اأن ي�س��تخدم  )ب( 

البيانات من خارج الباقة  ووافق على تكبد ر�سوم ا�ستخدام البيانات املتنقلة 

خارج املخ�س�س ال�سهري املطبق على خطة العميل، اأو

الباقات الإ�سافية. )ج( 

�س��يقوم العميل بدفعها م�س��بقا و�س��يتم احت�س��اب الدفعة املقدمة يف ح�س��اب   

العميل كر�سيد دائن. و�س��يتم بعد ذلك خ�سم الر�س��وم املطبقة على اأي من 

ا�ستخدامات تلك الباقات الإ�سافية من ر�سيد العميل.

كم��ا يج��وز للعميل اأن يدفع ر�س��وم الإيجار ال�س��هرية خلطة خدمة معينة من نف���س  ط( 

الر�سيد.

يج��وز للعمي��ل اأن يتحق��ق م��ن ر�سي��ده املتبق��ي يف اأي وق��ت ع��ن طري��ق الت�س��ال  ي( 

بالرقم 101 اأو با�س��تخدام تطبيق ات�سالت لالأجهزة املتنقلة اأو با�س��تخدام اإحدى 

قن��وات الت�س��ال الأخرى امل�س��ار اإليه��ا يف املادة 30 من ال�س��روط والأحكام العامة 

)للم�ستهلك(.

اإذا اأخفق العميل يف دفع ر�سوم الإيجار ال�سهري كما هو مبني يف الفاتورة يف تاريخ  ك( 

ال�س��تحقاق، �س��يتم اإيقاف/تعطي��ل كافة املكامل��ات ال�سادرة والر�س��ائل الق�سرة 

والبيانات املتنقلة، ح�سب القت�ساء، حتى واإن كان لدى العميل ر�سيد يف ح�سابه. 

اإذا ق��ام العمي��ل بدفع اأي مبالغ م�س��تحقة قبل اإيقاف ح�س��ابه ب�س��بب ع��دم الدفع،  ل( 

ف�س��يتم رف��ع التعلي��ق املوؤق��ت عل��ى اخلدم��ة م��ن ات�س��الت و�س��يتمكن العمي��ل من 

ال�ستمرار يف ا�ستخدام الر�سيد املوجود يف ح�سابه. 

اإذا مت اإيقاف ح�ساب العميل ب�سبب عدم الدفع، �سيكون لت�سالت احلق يف خ�سم  م( 

اأي مبلغ م�ستحق من ر�سيد العميل لت�سوية اأي مبالغ م�ستحقة.

8. ائتمــان العميل والدفعات المســبقة 
والودائع

يرجى الرجوع اإىل املادة 16 من ال�س��روط والأحكام العامة )للم�س��تهلك( لالطالع  )اأ( 

على �سروط ائتمان العميل والدفعات املقدمة والودائع التي تنطبق على اخلدمة.

ك�س��رط لتفعي��ل اخلدمة، يج��ب على العميل دفع ر�س��وم اإيجار �س��هر واحد مقدما،  )ب( 

و�ست�ساف هذه الدفعة اإىل ر�سيد فاتورة العميل كدفعة مقدمة.

يح��ق للعمي��ل ترحيل ح�س��اب خدمته اأو تغير ا�س��رتاكه يف اخلدمة رهنا با�س��تيفاء  )ج( 

ال�سروط املعمول بها، اإن وجدت، عند �سداد اأي مبالغ م�ستحقة على احل�ساب.

يعترب الطلب املقدم من العميل لرتحيل ح�ساب خدمة اأو تغير ا�سرتاكه يف اخلدمة  )د( 

مبثاب��ة ترخي�س لت�س��الت لنقل جميع اأر�س��دة العميل وامل�س��تحقات واللتزامات 

املتعلقة باخلدمة اإىل احل�ساب اجلديد اأو تطبيقها على ال�سرتاك املعدل. 

حتتف��ظ ات�س��الت بحقها يف حت�سي��ل دفعة مقدمة من العمي��ل لتغطية تكلفة ربط  )ه�( 

اخلدمة اأو ر�سوم الإيجار.

9. التعليق أو الفصل أو اإلنهاء بواســطة 
اتصاالت

يرجى الرجوع اإىل املادة 19 من ال�س��روط والأحكام العامة )للم�س��تهلك( لالطالع  )اأ( 

عل��ى ال�س��روط الت��ي ت�س��ري على تعلي��ق اأو قط��ع اأو اإنه��اء اخلدم��ة اأو التفاقية من 

ات�سالت.

اإذا قام��ت ات�سالت باإنهاء اخلدمة وفقا للمادة 19 من ال�س��روط والأحكام العامة  )ب( 

)للم�ستهلك( فاإن اأي دفعات مقدمة و/اأو اأر�سدة ائتمانية �ستتم م�سادرتها. 

ويف كاف��ة الأح��وال، ميك��ن اإعادة ربط اخلدمة بعد التعلي��ق اأو الف�سل وقبل الإنهاء  )ت( 

وفق��ا لتقدي��ر ات�س��الت �س��ريطة: )1( اأن يقوم العميل بدفع اأي ر�س��وم م�س��تحقة، 

و)2( مل تقم ات�سالت باإعادة تخ�سي�س الرقم )الأرقام( اإن وجد. 

10. انهاء الخدمة من قبل العميل
اإذا رغب العميل يف اإنهاء اخلدمة، فعليه تقدمي اإ�سعار خطي م�سبق لت�سالت. )اأ( 

يقر العميل باأنه عند ا�ستالم اإ�سعار اإنهاء اخلدمة قد ت�ستغرق عملية اإنهاء ح�ساب  )ب( 

العميل ثالثني )30( يوما. 

عندما ينهي العميل اخلدمة، لن يكون للعميل احلق يف ا�سرتداد اأي دفعات مقدمة  )ج( 

و/اأو اأي ر�سي��د ائتم��ان قائ��م. وم��ع ذل��ك، يجوز للعمي��ل نقل الر�سيد اإىل ح�س��اب 

متنق��ل اآخ��ر م��ع ات�سالت ب�س��رط اأن ُي�س��عر العمي��ل ات�سالت بتفا�سيل احل�س��اب 

اجلديد قبل انهاء اخلدمة.

11. التواصل مع اتصاالت
يج��وز للعمي��ل اأن يتوا�س��ل م��ع ات�س��الت للحديث ب�س��اأن اخلدمة )مبا يف ذلك ال�س��روط 

والأح��كام اخلا�س��ة باخلدمة وال�س��روط والأح��كام العامة )للم�س��تهلك(، اأو اأي خدمة اأو 

منت��ج اآخر تقدمه ات�سالت، وذلك با�س��تخدام اأي من قن��وات التوا�سل املن�سو�س عليها 

يف املادة 30 من ال�سروط والأحكام العامة )للم�ستهلك(.

12. ضريبة القيمة المضافة
يرج��ى الرج��وع اإىل املادة )32( من ال�س��روط والأح��كام العامة )للم�س��تهلك( لالطالع 

على ال�سروط التي ت�سري على �سريبة القيمة امل�سافة التي ت�سري على اخلدمة. 


