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الشروط واألحكام
الخدمات المنزلية

1. المقدمة 
كافة  �ىل  �إ�ضافة  باخلدمة(  و�لأحكام �خلا�ضة  )�ل�ضروط  و�لأحكام  �ل�ضروط  ت�ضري هذه 

مكونات �لتفاقية �ملربمة بني »�ت�ضالت« وعمالئها على �خلدمَة �ملقدمة من »�ت�ضالت« 

�ىل �لعميل.

2. التعريفات
»�لتفاقية« يق�ضد بها جممل �لتفاقية �ملربمة بني »�ت�ضالت« و�لعميل وتعد جزء�  )�أ ( 

من �لأحكام �لو�ردة يف �لبند 3 من �ل�ضروط و�لأحكام  �لعامة )للم�ضتهلك(.

»عميل« كل �ضخ�ص يقوم ب�ضر�ء �خلدمة �أو �ل�ضرت�ك فيها. )ب ( 

»�ت�ضالت« �ضركة جمموعة �لإمار�ت لالت�ضالت �ص.م.خ )ج( 

�ضر�ء �خلدمة  على  �لعميل  فيها  يو�فق  �لتي  تعني �خلطة  �لثابته«  �لزمنية  »�خلطة  )د( 

حال  يف  �لنهاء  ر�ضوم  عليها  ينطبق  و�لتي  �خلدمة  طلب  منوذج  يف  �ملحددة  للمدة 

�لنهاء قيل �ملدة �ملذكورة.   

»�خلطة �لزمنية �ل�ضهرية« تعمي �خلطة �لتي يو�فق فيها �لعميل على �ضر�ء �خلدمة  )ه( 

ب�ضكل �ضهري متجدد.

)و( »�لأحكام و�ل�ضروط �لعامة )للم�ضتهلك(« تعني �لأحكام و�ل�ضروط �لعامة �لتي ت�ضري 

على �ملنتجات و�خلدمات �لتي ت�ضتهدف �مل�ضتهلك )ولي�ص �لأعمال(  و�ملن�ضورة على 

�مل�ضار  �لأخرى  �لت�ضال  قنو�ت  عرب  كذلك  و�ملتوفرة  �للكرتوين  »�ت�ضالت«  موقع 

�ليها يف �لبند 30 من �لحكام و�ل�ضروط �لعامة )للم�ضتهلك(.

)ز( »�حلد �لأدنى ملدة �ل�ضرت�ك » يكون لها �ملعنى �لو�رد يف �لبند 4 )ج(.

)و( »�خلدمة« هي �إحدى �خلدمات �مل�ضار �ليها يف �لبند 4 )ج( �لتي ��ضرتك فيها �لعميل 

كما هو و�رد تف�ضيال يف �لبند 3.

3. وصف الخدمة
»�ت�ضالت«  تقدمها  �لتي  �لثابتة  �لت�ضالت  خدمات  على  و�لحكام  �ل�ضروط  هذه  ت�ضري 

و�حدة  خدمة  من  �أكرث  يف  ي�ضرتك  �أن  �لعميل  قرر  �إذ�  )ج(.   4 �لبند  يف  و�ملدرجة 

من �خلدمات �ملبينة فياملادة 4 )ج(، فاإن هذه �ل�ضروط و�لأحكام �ضت�ضري على كل 

خدمة على حدة. 

4. بدء االتفاقية ومدتها
للعميل  »�ت�ضالت«   من  ت�ضليمها  تاريخ  من  �عتبار�  وملزمة  نافذة  �لتفاقية  تكون  )�أ ( 

ومو�فقته عليها  )ي�ضار �إليه بـ »تاريخ �لنفاذ«(.

�ت�ضالت  قبل  من  للعميل  �خلدمة  توفري  تاريخ  من  )»�ملدة«(  �لتفاقية  مدة  تبد�أ  )ب ( 

)»تاريخ �لتفعيل«( و�لتي تعتمد على مدى قيام �لعميل بال�ضرت�ك يف �خلطة �لزمنية 

�ل�ضهرية �و يف �خلطة �لزمنية �لثابته   

يف  �ل�ضرت�ك«(  ملدة  �لأدنى  بـ«�حلد  �إليه  )ي�ضار  �ل�ضرت�ك  ملدة  �لأدنى  �حلد  يكون  )ج( 

للخدمة �ذ� �ختار �لعميل �ل�ضرت�ك يف �خلطة �لزمنية �لثابته. ويكون �حلد �لأدنى 

ملدة �ل�ضرت�ك يف خدمات �لت�ضالت �لثابتة مبوجب �ل�ضروط و�لأحكام �لتية: 

�أو  �ل�ضوت  �أو  �لنرتنت  من:  �ثنني  )ت�ضم  �لثنائية«  »�إياليف  ليت«  »�إياليف   )1(

�أو  �ل�ضوت  �أو  �لنرتنت  من:  و�حد�  )ت�ضم  �لأحادية«  »�إياليف  �لتلفزيون(  

�لتلفزيون(، خدمة »�ت�ضالت �ضيلكت«، »�ل�ضامل« )�نرتنت عري�ص �لنطاق(: 

12 �ضهر�؛ 

و�لريا�ضية  �لعائلية  »�إياليف«  ت�ضمل  �لقّيمة« )و�لتي  �لثالثية  �إياليف  »باقات   )2(

وباقات  غيغا(   1 و�ملمتازة   500 و�ملتميزة  و�ملتميزة  و�لكومبو  و�لرتفيهية 

�لنرتنت(  بروتوكول  و�لتلفزيون عرب  و�ل�ضوت  �لثالثية« )�لنرتنت  »�إياليف 

وباقة �خلدمة �ل�ضوتية �ملنزلية: 24 �ضهر�؛    

ل تعترب �أوقات �نقطاع �خلدمة �ملوؤقت خالل فرتة �حلد �لأدنى لال�ضرت�ك جزء� من  )د( 

تلك �لفرتة ولذلك يتم متديد مدة �لعقد تلقائيا لتغطية تلك �لأوقات.

يجوز  لال�ضرت�ك،  �لأدنى  �حلد  مدة  �نتهاء  قبل  و�حد  �ضهر  يتجازو  ل  موعد  يف  )هـ( 

للم�ضرتك �ختيار �ل�ضرت�ك يف نف�ص �خلطة �و يف خطة زمنية ثايته و/�أو خطة زمنية 

�ضهرية. وميكن تغيري �ختيار ذلك حتى تاريخ �نتهاء مدة �حلد �لأدنى. يف حالة ما 

قبل نهاية فرتة �حلد �لأدنى، �ذ� مل ي�ضر للعميل �ىل تف�ضيل يف �خلدمة �و مل ينهي 

ر�ضوم  عليها  و�ضتطبق  �ضهري  �أ�ضا�ص  على  تلقائيا  �ضتجدد  �خلدمة  فان  �لتفاقية 

�خلطة �ل�ضهرية.

عن  ثابته  زمنية  خطة  �ىل  �لنتقال  �ل�ضهرية  �خلطة  يف  �مل�ضرتكني  للعمالء  ميكن  )و( 

طريق �لت�ضال بات�ضالت وفقًا لحكام �ملادة )16( من هذه �ل�ضروط و�لحكام.

 

5. التزامات العميل وقيود استخدام الخدمة
�لأحكام  ملعرفة  )للم�ضتهلك(  �لعامة  و�لأحكام  �ل�ضروط  8 من  �لبند  يرجى �لطالع على 

�لتي تنظم �لتز�مات �لعميل وقيود ��ضتخد�م للخدمة.

6. التزامات »اتصاالت«
 تقدم »�ت�ضالت« �خلدمة للعميل وت�ضغلها وفقا لهذه �ل�ضروط و�لأحكام و�ل�ضروط �لأخرى 

نة يف �لتفاقية وبناء على �لقانون �لنافذ. �ملت�ضمَّ

�خلارجية  �لعو�مل  �أن  حيث  �لو�ي-فاي  �ضبكة  تغطية  على  �ضمان  �ي  �ت�ضالت  تقدم  ل 

�لو�ي-فاي. وللح�ضول على تغطية ��ضافية  توؤثر على تو�ضيل  �خلارجة عن �ضيطرتها قد 

يرجى �لتو��ضل مع خدمة �لعمالء يف �ت�ضالت عرب قنو�ت �لت�ضال �ملو�ضحة يف �ملادة 30 

من �ل�ضروط و�لأحكام �لعامة )�مل�ضتهلك(.

7. الرسوم والفوترة والدفع
على �لعميل دفع ر�ضوم �لإنهاء �ملبكر �لتالية �إذ� �أنهى �خلدمة قبل �نتهاء �حلد �لأدنى  )�أ ( 

ملدة �ل�ضرت�ك �ملتفق عليها: 

�إي ليف )�إي ليف �لبد�ية، و�لقنو�ت �لريا�ضية غري  )1( �لباقات غري �ملحد من 

 ،)1G �ملميزة  و�لباقة   500 �ملميزة  و�لباقة  �ملح�ضورة  غري  و�لرتفيهية  �ملح�ضورة 

وباقات �إي ليف �ملميزة )�لعائلة، �لريا�ضية، و�لرتفيهية، و�لكمبو، و�ملتميزة 500، 

ر�ضوم  من   )1( و�حد�  �ضهر�  تعادل  و�لتي  ليت:  ليف  �إي  وباقات   )1G ،و�ملطلقة 

�ليجار �ل�ضهري �أو 1000 درهم، �أيهما �أقل؛ �أما فيما يخ�ص �جلهاز، فيتم �حت�ضاب 

ر�ضوم �خلروج �ملبكر وفقا للمعادلة �لتالية:  

Bf + (Rp / Ct) x (Ct – (1+T))

حيث �أن Bf تعني ر�ضوم �خلروج �لأ�ضا�ضية )1*�لر�ضوم �ل�ضهرية �ملكررة �أو 1000 

درهم �أيهما �أقل(. 

و Rp تعني ر�ضوم بيع �جلهاز )�لأجهزة(.

و Ct تعني مدة �لتفاقية بالأ�ضهر. 

و T تعني عدد �لأ�ضهر �لتي ق�ضاها �لعميل يف �لتفاقية. 

�للكرتوين  �ملوقع  خالل  من  �لأخرى  �لباقات  كل  ر�ضوم  على  �لطالع  ميكن  )ج( 

يف  �ليها  �مل�ضار  �لت�ضال  قنو�ت  من  �أي  با�ضتخد�م  �لطلب  وعند   )etisalat.ae.(

�لبند 30 من �ل�ضروط و�لأحكام �لعامة )»�مل�ضتهلك«(.

ملعرفة  �لعامة )»�مل�ضتهلك«(  و�لأحكام  �ل�ضروط  15 من  �لبند  يرجى �لطالع على  )د( 

�لأحكام �لأخرى �ملتعلقة بالر�ضوم و�لفوترة و�لدفع �ملطبقة على �خلدمة.

المدفوعة  والمبالغ  والودائع  العميل  ائتمان   .8
مقدما

بغ�ص  �خلدمة  على  )»�مل�ضتهلك«(  �لعامة  و�لأحكام  �ل�ضروط  من   24 �لبند  ي�ضري  )�أ( 

�لنظر عما �إذ� كانت بالدفع �مل�ضبق �أو �ل�ضهري.  

ملعرفة  �لعامة )»�مل�ضتهلك«(  و�لأحكام  �ل�ضروط  16 من  �لبند  يرجى �لطالع على  )ب( 

�ملطبقة  �ملدفوعة مقدما  و�ملبالغ  و�لود�ئع  �لعميل  بائتمان  �ملتعلقة  �لأخرى  �لأحكام 

على �خلدمة.

9. تغيير الخدمة )إياليف –الثالثية(
يف حال قيام �لعميل بتعديل ��ضرت�كه يف خدمة �أي ليف خالل و �و بعد مدة �حلد �لأدنى 

لال�ضرت�ك، فان ر�ضوم �لرتقية / �لتخفي�ص �ضتطبق وفقا لر�ضوم  �لإنهاء �ملبكر �ملذكورة يف 

�لبند )7( من �ل�ضروط و�لحكام �خلا�ضة لهذه �خلدمة.

.10 الملكية الفكرية 
تعترب جميع منتجات »�ت�ضالت« وخدماتها وباقات قنو�تها �لتلفزيونية وعالماتها �لتجارية 

بغ�ص �لنظر عن طريقة �إن�ضاء حمتو�ها �أو حيازته و/�أو توزيعه مبا يف ذلك �أدلة �ل�ضتخد�م 

هي ملك لـ »�ت�ضالت« و/ �أو مرخ�ضًة من قبلها ول يجوز �أعادة �نتاجها �أو توزيعها �أو بيعها 

من دون مو�فقة خطية م�ضبقة من �ت�ضالت.

إماراتي، )ب(  أنا  )أ(  المزايا اإلضافية من »إياليف«:   .11
إياليف حماة الوطن، )ج( باقة أبشر. 

تطبق �ل�ضروط و�لأحكام �لإ�ضافية �لتالية على �إياليف �أنا �إمار�تي، عرو�ص �إياليف حماة 

�لوطن، كل منها هو ميزة �إ�ضافية �ختيارية ميكن للعميل �ل�ضرت�ك فيها وفقا ملا يلي:

معايري �حل�ضول على �ملز�يا �لإ�ضافية لإياليف )تعترب كل و�حدة »مزية  �إ�ضافية«(  )�أ( 

هي كما يلي: 

�ملو�طنون �لإمار�تيون فقط من يح�ضل على  �ملزية �لإ�ضافية �أنا �إمار�تي. �أ. 

منت�ضبو وز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�ضلحة �لإمار�تية فقط من يح�ضل على  �ملز�يا  ب. 

�ضارية  �لوطن  حماة  بطاقة  معهم  يكون  �أن  �ضريطة  �لوطن  حماة  �لإ�ضافية 

�ملفعول ؛ و 

�ل�ضادرة  �ملفعول،  �ضارية  �أب�ضر  بطاقة  يحملون  �لذين  �لإمار�تيون  �ملو�طنون  ج. 

عن وز�رة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتوطني و�لذين ي�ضتفيدون من برنامج �خل�ضومات 

و�لعرو�ص �خلا�ضة باملو�طنني �لإمار�تيني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ص موؤهلون 

للح�ضول على باقة �أب�ضر. 

)ب( �إلغاء ر�ضوم �إنهاء خدمة �إياليف للعمالء �مل�ضتفيدين من �خلدمات �مل�ضافة لإياليف 

�أنا �إمار�تي �أو �خلدمات �مل�ضافة حلماة �لوطن. وتبقى �لدفعات �ملتبقية على �جلهاز 

�ضارية �ملفعول، �إن وجدت.  

حتتفظ �ت�ضالت بحقها يف �إنهاء و�ضول �لعميل �إىل �ملز�يا �لإ�ضافية �إذ� قررت �أن  )ج( 

�لعميل مل يعد موؤهال للح�ضول على تلك �ملز�يا �لإ�ضافية )مبا يف ذلك ولكن دون 

ح�ضر عدم �متالك بطاقة �ضارية �ملفعول( �أو �إذ� مت �حل�ضول على �ملز�يا �لإ�ضافية 

بطريقة ت�ضر عمد� بات�ضالت.  

�ضارية  �إمار�تية  هوية  بطاقة  تقدمي  �لعميل  من  يطلبو�  �أن  �ت�ضالت  ملمثلي  يحق  )د( 

�ملفعول �أو �أي وثيقة �أخرى لأغر��ص حتديد �لهوية. 

يطلب من �لعمالء �لر�غبني يف �ل�ضرت�ك يف »حماة �لوطن« �أو »باقة �أب�ضر« كمز�يا  )هـ( 

�إ�ضافية �أن يقدمو� بطاقة »حماة �لوطن« �أو »�أب�ضر«، ح�ضب �حلالة. ويجوز لت�ضالت 

�لحتفاظ بن�ضخة وتفا�ضيل تلك �لبطاقة لأغر��ص �لتحقق من �ضحتها.

تبقى �ملز�يا �لإ�ضافية حلماة �لوطن �أو باقة �أب�ضر متاحة ل�ضتخد�م �لعميل ما د�مت  )و( 

لدى  خمزنة  هي  كما  �ت�ضالت،  �إىل  �ملقدمة  �أب�ضر  بطاقة  �أو  �لوطن  حماة  بطاقة 

�ت�ضالت، �ضارية �ملفعول. يجب على �لعمالء حتديث بطاقاتهم يف موعد �أق�ضاه 30 

ثة خالل  يوما من تاريخ �نتهاء �ضالحية �لبطاقة. �إذ� مل يقدم �لعميل �لبطاقة �ملحدَّ

هذ� �لإطار �لزمني )30( يوما، �ضيتم �إنهاء �ملز�يا �لإ�ضافية �ملجانية و�ضيتم تزويد 

�إىل  �إ�ضعار�ت  باإر�ضال  �ت�ضالت  و�ضتقوم  فيها.  ��ضرتك  �لتي  �إياليف  �لعميل بخطة 

�لعمالء قبل �نتهاء �ضالحية �لبطاقة. 

�أي من  با�ضتخد�م  �ت�ضالت  �لتو��ضل مع  �لبطاقة عن طريق  للعميل حتديث  يجوز  )ز( 

�لعامة  و�لأحكام  �ل�ضروط  من   30 �لبند  يف  عليها  �ملن�ضو�ص  �لت�ضالت  قنو�ت 

)للم�ضتهلك(.

12. خدمة »اتصاالت سيلكت«
خط  خدمة  �لعميل  لدى  يكون  �أن  يجب  �ضيليكت«  »�ت�ضالت  بخدمة  لال�ضرت�ك  )�أ( 

هاتف ثابت من مزود خدمة �آخر يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة بحيث تكون تلك 

�خلدمة:

)1( م�ضجلة با�ضم �لعميل �أو

»�ت�ضالت  بخدمة  �ل�ضرت�ك  يف  للعميل  �ص  يرخِّ �آخر  �ضخ�ص  با�ضم  م�ضجلة   )2(

�ضيلكت«  

ميكن ��ضتخد�م خدمة »�ت�ضالت �ضيلكت« بطرقتني: )1( ��ضتخد�م رمز »�ت�ضالت«  )ب( 

»08877« قبل �لت�ضال؛ �أو )2( ��ضتخد�م جهاز �لت�ضال �لآيل.

تتم من خالل  �لتي  �مل�ضوؤولية عن مكاملات خدمة »�ت�ضالت �ضيلكت«  �لعميل  يتوىل  )ج( 

�أو  م�ضتقلة  ب�ضورة  �ملكاملات  هذه  فو�تري  ��ضد�ر  لـ«�ت�ضالت«  ويجوز  �لثابت  هاتفه 

ت�ضمينها باأي ح�ضاب �آخر للعميل لدى »�ت�ضالت«.

يكون �لعميل م�ضوؤول �جتاه مزود خدمة �خلط �لثابت نظري �يجار �خلط �لثابت و�أي  )د( 

�لعميل  وعلى  �ضيلكت«  »�ت�ضالت  لي�ضت جزء� من خدمة  �أخرى  وخدمات  مكاملات 

�بالغ »�ت�ضالت« عند تغيري رقم خط هاتفه �لثابت وعدم قيامه بذلك ل يعفيه من 

ت�ضديد مبالغ �مل�ضتحقة على �ملكاملات. 

13 محتوى التلفاز وباقاته

باقاتها وخدماتها  و�لألعاب من خالل  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  »�ت�ضالت« مئات  تقدم  )�أ( 

�إياليف ولت�ضالت بناء على موؤ�ضر�ت حمددة مر�قبة حمتوى  �ملختلفة حتت ��ضم 

�لقنو�ت �لتلفزيونية �لب�ضري و�ل�ضمعي وحظره �إذ� ر�أت �أنه غري لئق �أو دون �ملعايري 

�ملقبولة. وُين�ضح �لعميل بالقيام باإجر�ء�ت �أخرى ملر�قبة �لرب�مج �لتلفزيونية ح�ضب 

�خلا�ص  �لرقم  على  �ملرتكزة  �لو�لدين  حتكم  ميزة  ��ضتخد�م  مثل  منا�ضبا  ير�ه  ما 

و�إر�ضاد�ت  ن�ضائح  من  �ل�ضتفادة  وميكن  �لرقمي.  �ل�ضتقبال  جهاز  يف  و�ملتوفرة 

قنو�ت  خالل  من  �لطلب  عند  �لتلفاز  مبحتوى  �لتحكم  عملية  حول  »�ت�ضالت« 

�لت�ضال �ملبينة يف �ملادة 30 من �ل�ضروط و�لأحكام �لعامة )للم�ضتهلك(.

يجوز لـ »�ت�ضالت« تغيري باقات �لتلفاز و�لألعاب �لتي �ختارها �لعميل دون ��ضعار ول  )ب( 

تعترب �لأفالم و�لفيديوهات ح�ضب �لطلب جزء� من �لباقات ويتم �حت�ضاب ر�ضومها 

ب�ضكل منف�ضل.

بهذه  �لعميل  قبول  يعني  �خلدمة  يف  �ل�ضرت�ك  »�إياليف«،  �ألعاب  يخ�ص  وفيما  )ج( 

�ملعمول  �لنهائي  �مل�ضتخدم  ترخي�ص  �تفاقية  وباأحكام  و�لحكام  �ل�ضروط 

�ملوقع يف  عليها  �لطالع  ميكن  و�لتي   ،)EULAs( �لألعاب  نا�ضري  لدى   بها 
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نا�ضري  �تفاقيات  من  �تفاقية  �أي  يف  طرف  لي�ص  �ت�ضالت  بان  �لعميل  ويو�فق  يقر  )د( 

�لألعاب )EULA( )ي�ضار �ليها بـ »عقود �لأطر�ف �لأخرى«(. ول تتحمل �ت�ضالت �أي 

�لتز�مات حتت عقود �لأطر�ف �لخرى. ولن يقوم �لعميل باي مطالبة �ضد �ت�ضالت 

�لأطر�ف  عقود  �ن  �لأخرى.  �لأطر�ف  لعقود  �للعاب  لنا�ضري  خرق  �أي  ب�ضبب 

�لأخرى ل تقوم بتعديل �أو�لغاء �ضروط و�حكام �ت�ضالت �ملطبقة على �لعاب �ياليف 

)elife(. ول يوجد ومل يقدم �أي تعهد �أو �ضمان �أو كفالة )�ضريح �أو �ضمني(، ولن 

تقبل �ت�ضالت حتمل �مل�ضوؤولية جتاه عقود �لأطر�ف �لثالثة.      

14.  تعليق الخدمة أو فصلها أو انهاؤها من اتصاالت
يرجى �لطالع على �ملادة 19 من �ل�ضروط و�لحكام �لعامة )للم�ضتهلك( ملعرفة �لحكام 

�ملتعلقة بحجب �خلدمة �أو ف�ضلها �أو �نهائها وف�ضخ �لتفاقية من طرف »�ت�ضالت«

15 االنهاء من العميل 
�ىل  م�ضبقا  خطيا  ��ضعار�  ير�ضل  �أن  فيجب  �خلدمة  �نهاء  يف  �لعميل  رغب  �إذ�  )�أ( 

»�ت�ضالت«

�لعالقة،  ذي  �ل�ضعار  ��ضتالم  تاريخ  من  نافذ  يعترب  ح�ضابه  �نهاء  �أن  �لعميل  يقر  )ب( 

�لنهاء،  طلب  ��ضتالم  تاريخ  عن  �لنظر  ،وبغ�ص  �خلدمة.  بانهاء  �ت�ضالت  �ضتقوم 

فانه يجب على �لعميل دفع ر�ضوم �ليجار �ل�ضهرية �لكاملة عن �ل�ضهر �لذي مت خالله 

�نهاء �خلدمة.

مدة  �نتهاء  قبل  �خلدمة  �أنهى  �إذ�  �لإنهاء  ر�ضوم  ت�ضديد  �لعميل  على  يكون  قد  )ج( 

بخ�ضو�ص  �ملطبقة  �لر�ضوم  على  �لطالع  وميكن  عليها  و�ملتفق  �ملطبقة  �ل�ضرت�ك 

�لإنهاء يف �ملادة )7( من �ل�ضروط و�لأحكام �خلا�ضة وكذلك عرب قنو�ت �لتو��ضل 

�مل�ضار �ليها يف �ملادة 30 من �ل�ضروط و�لحكام �لعامة )للم�ضتهلك(. 

16 التواصل مع »اتصاالت«
ميكن للعميل �لت�ضال بـ »�ت�ضالت« لال�ضتف�ضار عن �خلدمة )مبا يف ذلك هذه �ل�ضروط 

�أو خدمة مقدمة من  منتج  �أي  �أو عن  )للم�ضتهلك(  �لعامة  و�لحكام  و�ل�ضروط  و�لحكام 

و�لحكام  �ل�ضروط  من   30 �ملادة  يف  �ليها  �مل�ضار  �لت�ضال  قنو�ت  خالل  من  »�ت�ضالت« 

�لعامة )للم�ضتهلك(.

17. ضريبة   القيمة   المضافة                                                                                        
يرجى �لرجوع �ىل �ملادة )32( من �ل�ضروط و�لحكام �لعامة )للم�ضتهلك( لالطالع على 

�ل�ضروط �لتي ت�ضري على �ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �لتي تنطبق على �خلدمة.


