
1. مقدمة
تســري هــذه الشــروط واألحــكام الخاصــة )"الشــروط   
واألحــكام الخاصــة بالخدمــة"( علــى كل مــا يتعلق 
بتوفير الخدمة من اتصاالت للعميل، باإلضافة إلى األجزاء 
األخــرى التــي تشــكل مجتمعــة االتفاقية بيــن اتصاالت 

والعميل.

2. تعريفات
)أ( "اإلضافــات" تعنــي الخدمــات اإلضافيــة علــى المكالمات 
الصوتيــة والرســائل النصية القصيــرة وبيانــات المحمول 
التي يمكن للعميل االشــتراك فيها أو إضافتها من خالل 
تطبيــق اتصــاالت المحمول أو باســتخدام إحــدى قنوات 
التواصل األخرى المشــار إليها في المادة 30 من الشروط 
واألحكام العامة )للمســتهلك( مقابل الرســوم المبينة 

على موقع اتصاالت اإللكتروني. 

"االتفاقيــة" وتعني جميع االتفاقيــات التعاقدية ما بين  )ب( 
اتصــاالت والعميــل، والتي تتألــف من األجــزاء المنصوص 
عليهــا فــي المــادة 3 مــن "الشــروط واألحــكام العامة" 

)للمستهلك(.

"العميــل" يعني الشــخص الذي يشــتري أو يشــترك في  )ج( 
الخدمة.

"اتصــاالت" وتعني شــركة مجموعة اإلمــارات لالتصاالت  )د( 
ش.م.ع وأي من شركاتها التابعة. 

)ه( "تطبيــق اتصــاالت المحمــول" يعني تطبيــق المحمول 
)Etisalat UAE( المشار إليه بـ

"وثيقــة الهويــة" تعنــي المســتند الــذي يحــدد هويــة  )و( 
العميل. 

"الشــروط واألحكام العامــة" )للمســتهلك(" تعني  )ز( 
الشــروط واألحــكام العامــة المطبقــة علــى الخدمــات 
والمنتجــات التــي تقدمهــا اتصــاالت للمســتهلك )عــدا 
اتصــاالت  موقــع  علــى  نشــرها  يتــم  والتــي  االعمــال( 

االلكتروني.

"الخدمــة" وتعني خدمــة الهاتف المتحــرك المدفوعة  )ح( 
مســبقا من اتصاالت والمتوفرة تحت العالمات واألسماء 

التجارية التالية كما هو مبين بالتفصيل في المادة 3.

"Wasel" واصل" المدفوع مسبقا"  -

" Wasel Flexi " واصل فليكسي  -

"Visitor Line"خط الزائر  -

 "Five" خط "فايف" المدفوع مسبقا  -

"Emirati Wasel" اماراتي واصل  -

)ط( "شريحة الهاتف المحمول للمشترك" تعني الشريحة 
التعريفية التي يجب إدخالها في الجهاز المحمول التابع 
للعميل والتي يتم من خاللها تحديد هوية العميل على 

شبكة االتصاالت المتنقلة. 

3. وصف الخدمة
الخدمة هــي خدمة اتصاالت للهاتف المتحرك مســبقة  )ا(  
الدفــع، تقــدم للعميــل باســتخدام شــريحة محمــول 
تصدرها اتصاالت. ويمكن اســتخدام الخدمة للمكالمات 
الصوتيــة والرســائل النصية القصيرة واســتخدام البيانات 

المتنقلة.

تــم تحديــد تفاصيــل كل خدمة بوضــوح فــي المواقع  )ب( 
االلكترونية التالية:

واصل للدفع المسبق، وواصل فليكسي، واماراتي واصل   •
 www.etisalat.ae - وخط الزائر

www.fivemobile.ae - خط "فايف" للدفع المسبق  •

تنطبــق القواعــد التاليــة فقــط علــى مــدة دورة واصــل  )ج( 
فليكسي واماراتي واصل:

أوال. يمكن للعميل االســتمتاع بصالحية مدى الحياة على   
واصــل فليكســي واماراتي واصل طالمــا أن العميل لديه 

خطة اشتراك مفعلة.

ثانيــا. إذا لــم يجــدد العميــل خطتــه خــالل 21 يوًما من    
انتهاء صالحية خطته، فسيتم حظر خدمات المكالمات 
الصــادرة على خط هــذا العميل بينما ستســتمر خدمات 

المكالمات الواردة بالعمل.

ثالثــا. خــالل فتــرة الحظــر للمكالمــات الصــادرة، يمكــن   
للعميــل تجديــد خطتــه عن طريــق إعادة شــحن خطه 

بقيمة تعادل أو تزيد عن قيمة خطة االشتراك.

بدء الخدمة ومدتها   .4

تعتبــر االتفاقيــة ســارية المفعــول وملزمــة مــن تاريــخ  )أ( 
تقديمها وموافقة اتصاالت عليها )"تاريخ السريان"(. 

بخصــوص خطــي "واصــل المدفوع مســبقا"، "واصل  )ب( 
مــدة  تبــدأ  و"فايــف"،  واصــل  واماراتــي  فليكســي"، 
االتفاقيــة مــن التاريخ الــذي تتيح فيــه اتصــاالت الخدمة 
للعميل )"تاريخ التفعيل"( وتبقى سارية المفعول لفترة 

غير محددة حتى تاريخ إنهائها من قبل أحد الطرفين. 

بخصوص خــط "الزائر"، تبدأ مدة االتفاقية من التاريخ الذي  )ج( 
تتيح فيــه اتصاالت الخدمــة للعميل )"تاريــخ التفعيل"( 
وتبقى سارية المفعول طوال مدة تأشيرة الزيارة ويمكن 
تمديدهــا لمــدة 90 يومــا عنــد تقديــم العميل لتأشــيرة 
ســارية المفعــول فــي أي مــن مراكــز اتصــاالت ودفــع 
الرســوم المستحقة وفقا للتفاصيل المبينة في الموقع 

االلكتروني التصاالت، كما يلي:

بالنســبة للعميل الذي يحمل جواز ســفر غير إماراتي )بما    )1(
في ذلك جواز ســفر دول مجلــس التعاون الخليجي( مع 
ختم دخــول للدولة، لمدة تســعين )90( يوًمــا من تاريخ 
ختم الدخول أو تاريخ انتهاء صالحية وثيقة الهوية، أيهما 
أقــرب، شــريطة أن تكون المــدة القصوى تســعين )90( 

يوًما فقط.

)2(  بالنســبة للعميل الذي يحمل جواز ســفر غير إماراتي )بما 
في ذلــك جــواز ســفر دول مجلــس التعــاون الخليجي( 
بــدون ختــم دخول للدولــة، لمــدة ثالثيــن )30( يوًما من 
تاريخ التفعيل أو تاريخ انتهاء صالحية وثيقة الهوية، أيهما 
أقرب، شــريطة أن تكون المدة القصوى ثالثين )30( يوًما 

فقط.

بالنســبة للعميــل الذي يحمــل بطاقة هويــة وطنية من    )3(
دول مجلس التعاون الخليجي، لمدة تســعين )90( يوًما 
من تاريــخ التفعيل أو تاريخ انتهاء صالحيــة وثيقة الهوية، 
أيهما أقرب، بشرط أن تكون المدة القصوى تسعين )90( 

يوًما فقط.

ال تخضــع هــذه االتفاقيــة لفترة حــد أدنى أو فتــرة الحد  )د(  
األدنى لاللتزام.

التزامات العميل وقيود االستخدام  .5
يرجــى الرجــوع إلــى المــادة 8 مــن "الشــروط واألحكام   
العامة" )المســتهلك( لالطالع على األحكام التي تنظم 

التزامات العمالء وقيود استخدام الخدمة.

التزامات اتصاالت  .6
ســتقدم اتصــاالت الخدمــة للعميــل على أســاس هذه   
الشروط واألحكام الخاصة بالخدمة إضافة إلى النصوص 
األخرى التي تشكل هذه االتفاقية، وفقا ألحكام القانون.

الرسوم والفواتير والدفع   .7
تــم تحديــد الرســوم والتعريفــات الثابتــة للخدمات في  )أ( 

المواقع االلكترونية المذكورة في المادة 3.

)ب(  تحتسب الوحدات الصوتية للخدمة على األساس التالي: 

واصــل المدفــوع مســبقا، وواصــل فليكســي، واماراتي   -1
واصل - بالثانية.

خط "فايف"- بالثانية.  -2

خط الزائر- بالدقيقة.  -3

المضافــة  الخدمــات  فــي  يشــترك  أن  للعميــل  يجــوز  )ج(  
باســتخدام تطبيق المحمول من اتصاالت أو باســتخدام 

أي من قنوات االتصال األخرى المشار إليها في المادة 30 
من "الشروط واألحكام العامة" )للمستهلك(.

تــم تحديــد رســوم الخدمــات المضافــة فــي المواقع  )د( 
االلكترونية المذكورة في المادة 3. 

)هـ( يدفع العميل مقدما كافة رسوم الخدمات المضافة. 

المقدمــة  والدفعــات  العميــل  ائتمــان   .8
والودائع

تحتفظ اتصاالت بحقهــا في تحصيل دفعة مقدمة من  )أ(  
العميل لتغطية تكلفة االتصال أو رسوم اإليجار.

)ب(  يجــوز للعميل تحويل الخدمة إلــى خدمة هاتف متحرك 
بنظــام الفاتورة في أي وقت إذا اســتوفى العميل جميع 

المتطلبات األساسية المطلوبة لمثل هذا التحويل.

يجوز للعميل أن يتحقق من رصيده االئتماني في أي وقت  )ج(  
عن طريق االتصال بالرقم 121 أو االتصال بالرقم *121#، أو 

باستخدام تطبيق المحمول.

يجــوز للعميــل إعــادة شــحن رصيــده فــي أي وقــت عن  )د(  
طريــق االتصال بالرقم 120 أو االتصال بالرقم *121* ]رقم 

البطاقة[ # أو باستخدام تطبيق اتصاالت للمحمول.

9. التعليــق أو الفصــل أو اإلنهــاء مــن طــرف 
اتصاالت 

يرجــى الرجوع إلــى المــادة 19 مــن "الشــروط واألحكام  )أ(  
العامة" )للمســتهلك( لالطالع على األحكام التي تنظم 
تعليــق او فصــل أو إنهــاء الخدمــة أو االتفــاق مــن قبــل 

اتصاالت.

يرجى مالحظــة أنه عندما تنهي اتصــاالت الخدمة وفقا  )ب(  
للمادة 19 من "الشــروط واألحكام العامة" )للمستهلك(، 
فــإن أي مبالــغ مدفوعة مســبقا أو مترصــدة في رصيد 

الحساب سيتم مصادرتها. 

في جميع األحــوال، بعد تعليق أو قطــع الخدمة، ولكن  )ج(  
قبــل إنهــاء االتفاقيــة، يمكن للعميــل طلب إعــادة ربط 
الخدمة حســب تقدير اتصاالت شريطة: )1( قيام العميل 
بتســديد الرســوم المســتحقة عليــه و)2( أن األرقام )إن 
وجــدت( لــم تقــم اتصــاالت بإعــادة تخصيصهــا وفقــا 

لإلجراءات المتبعة.

بخصوص "خط الزائر" فقط: يجوز تمديد مدة االتفاقية  )د(  
)بشــكل متكــرر( وفًقــا للشــروط المنصــوص عليها في 
الفقــرة 4 )ج( أعــاله. وفــي حالــة عــدم اســتيفاء أي من 

الشروط المطبقة، ستقوم اتصاالت بتعليق الخدمة.

"وواصــل  مســبقا"  المدفــوع  "واصــل  بخصــوص  )هـ( 
فليكســي" "واماراتــي واصــل" و"فايــف" فقــط: إذا لــم 
يســتخدم العميل الخدمة من خالل إعادة شحن الرصيد 
أو إجراء أو تلقي مكالمات صوتية أو رســائل نصية قصيرة 
)ال تشــمل الرسائل القصيرة الترويجية من اتصاالت( لمدة 
تســعين )90( يوًما متتالًيــا، يجب تعليــق الخدمة مؤقًتا 
مــن اتصــاالت ويجــب على اتصــاالت إبــالغ العميــل بهذا 

التعليق.

إذا أعــاد العميل شــحن رصيده في موعد ال يتجاوز ســنة   
واحــدة )1( بعــد هــذا التعليــق المؤقــت، فســيتم إعادة 
تفعيــل الخدمــة تلقائًيــا. وســيتم أيًضــا إعــادة تفعيــل 
الخدمــة تلقائًيــا إذا قام العميل خالل نفــس الفترة بحد 
أقصى عام واحد )1( بعد التعليق المؤقت بإجراء مكالمة 
أو تلقيها أو إرسال أو استالم رسالة نصية قصيرة باستثناء 

الرسائل القصيرة الترويجية من اتصاالت.

إذا لــم تتم إعادة تفعيــل الخدمة من قبــل العميل عن   
طريق إعادة شحن رصيده أو إجراء مكالمات أو استقبالها 
أو إرسال أو استقبال الرســائل القصيرة بعد تسعين )90( 
يوًما متتالًيا من عدم التفعيل، ورهنًا برصيد كاٍف، ســيتم 
فرض رســوم قدرها عشــرة )10( دراهم علــى كل فترة 
تســعين )90( يوًما لتظل الخدمــة مفعلة. ويتم خصم 

هذه الرسوم من رصيد العميل.

الشروط واألحكام الخاصة بخدمة 
واصل المدفوع مسبقا "Wasel" و واصل 

 Emirati"واماراتي واصل"Wasel Flexi"فليكسي
  "Five" وخط فايف "Visitor Line  وخط الزائر "Wasel
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ومع ذلك، إذا كان الرصيد المتبقي للعميل أقل من عشرة   
)10( دراهــم لتغطيــة الرســوم المطبقــة، ستســتخدم 
اتصاالت كل الرصيد المتبقي لتغطية الرســوم المطبقة 

جزئًيا على األقل وستظل الخدمة معلقة.

بعــد تعليــق الخدمــة، تحتفــظ اتصــاالت برقــم الهاتف   
المحمول الذي خصصته للعميــل لمدة عام واحد. خالل 
هذه الفترة، ووفًقا للبنــد 9 )ج( أعاله، يجوز للعميل إعادة 
تفعيــل الخدمــة فــي أي وقت عــن طريق إعادة شــحن 
رصيــده أو إجــراء مكالمــة صادرة أو إرســال رســالة نصية 
قصيــرة من رصيد العميــل. إذا لم يكن هناك اســتخدام 
للخدمة من قبل العميل خالل هذه الفترة المحددة في 
عام كامل، فسيتم فصل الخدمة بشكل نهائي وفسخ 
االتفاقية من قبل اتصاالت ولن يتمكن العميل من إعادة 
تفعيــل الخدمــة بعد ذلك. كمــا لن يتمكــن العميل من 
استعادة رقم الهاتف المحمول المخصص له سابقا من 

قبل اتصاالت ضمن الخدمة. 

اإلنهاء من طرف العميل  .10

إذا أراد العميــل إنهــاء الخدمــة، فيجــب عليــه أن يوجــه  )أ(  
إشعارا خطيا مسبقا التصاالت.

فــي حالة إنهاء العميل للخدمــة، فإنه لن يكون من حق  )ب( 
العميل اســترداد أي مبالغ مدفوعة مســبقا أو مترصدة 
من رصيد الحســاب. ومع ذلك، يجوز للعميل تحويل ذلك 
المبلغ/الرصيد إلى حساب آخر مع اتصاالت شريطة قيام 
العميل بإشــعار اتصــاالت بتفاصيــل التحويل قبــل انهاء 

الخدمة.

يملك العميــل القدرة على تغيير مــزود خدمة االتصاالت  )ج( 
واالحتفــاظ بنفــس رقــم الهاتــف المحمــول )أي تغييــر 
المشغل( في أي وقت شريطة استيفاء كافة المتطلبات 
الالزمة لنقل رقم الهاتــف المحمول كما هو محدد في 

الموقع االلكتروني التصاالت.

ضريبة القيمة المضافة  .11

يرجــى الرجوع إلــى المــادة 32 مــن الشــروط واألحكام   
العامة )للمستهلك( لالطالع على أحكام ضريبة القيمة 
المضافــة )يشــار إليها بـ"ضريبــة القيمة المضافــة"( التي 

تسري على الخدمة.

التواصل مع اتصاالت   .12

يجوز للعميل أن يتواصل مع اتصاالت لمناقشة الخدمات   
بما في ذلك هذه "الشــروط الخاصة بالخدمة" و"الشروط 
واألحــكام العامــة" )للمســتهلك(، أو أي منتــج أو خدمة 
أخــرى تقدمها اتصاالت، وذلك باســتخدام أي من قنوات 
االتصــال المنصــوص عليها في المــادة 30 من "الشــروط 

واألحكام العامة" )للمستهلك(. 




