الشروط واألحكام
البند األول  :مقدمة
أُعد هذا العقد وفقاُ ُلألنظمة واللوائح ُوالقرارات الصادرة عن هيئة االتصاالتُ وتقنية المعلومات ُ ،وفي حال االختالف بين الشروط واألحكام الواردة في هذا العقد
والشروط واألحكام الواردة في أي من أنظمة أو لوائح أوُقراراتُالهيئة ُ ،فإنه يتم األخذُبما ورد في تلك األنظمة واللوائحُوالقرارات ُتُعتبرهذه المقدمةُ،جزءاُ ال يتجزأُُ
منُالعقد ُ ،وتقرأ وتفسُر معه.
البند الثاني :التعريفات
 .1الشركة :هي شركة االتصاالت المتنقلة السعوديةُُ(زين) ُ ،شركة مساهمة عامةُُمسجلةُُفيُُالمملكةُُاالعربية السعوديةُُبموجبُ السجلُ التجاريُ رقم
( )1010246192ومرخصة لتقديم وتوفير خدمات االتصاالت.
 .2العميلُ:هو الشخص الطبيعي أو المعنوي أو المفوض عنه الذي يطلب اإلشتراك فى الخدمات التي توفرها الشركة ُ ،والذيُيوقع العقد بعد قراءته وموافقته
على كافةُالشروط واألحكامُالمذكورة فيه.
 .3الهيئةُ:هيُهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
 .4العقدُ:هو ُالشروط واألحكام المبينة أدناه ُُ ،مضافاُلها ُطلبُالخدمة ُوأيُمرفقاتُأخرىُمرتبطة ُبهذاُالعقدُوالتيُتعتبرُجزءاُمنهُوتقرأُمعهُوحدةُواحدةُُ،
والذي يحكم العالقة بين الشركة والعميلُ منُتاريخُتفعيلُالخدمةُبماُيتوافق مع اُألنظمة واللوائحُوالقرارات الصادرة عن الهيئة.
 .5مدةُااللتزامُ:هي الحدُاألدنىُمنُمدةُاالشتراكُالتي ُيجبُأنُيبقىُخاللها ُاُلعميل ُمشتركُفي ُالباقةُالمفوترةُالمسموحُبها ُُ،والُ ُيمكنُللعميلُخاللها ُانهاءُ
العقدُإالُبعدُأنُيقومُبسدادُرسومُالخدمةُعنُالمدةُالمتبقيةُمنُمدةُااللتزامُ.
 .6الخدمةُ:هيُأيُمنتجُو/أوُخدمةُمنُالخدماتُالتيُتوفرهاُالشركةُبموجبُالترخيصُالممنوحُلهاُبناءُعلىُطلبُالعميلُ،والموضحةُفيُطلبُالخدمةُ.
 .7الضريبةُ:هيُضريبةُالقيمةُالمضافةُالتيُسيتمُإضافتهاُلفاتورةُالعميلُوفقُاألنظمةُالمتعلقةُالمعمولُبهاُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ ُ.
 .8األجهزةُالطرفيةُ:هيُاألجهزةُأوُأيُجزءُمنهاُوالتيُتملكهاُالشركةُأوُأيُمنُالمقاولينُالتابعينُلهاُوالمستخدمةُفيُتوفيرُالخدمةُللعميلُ ُ.
 .9برنامجُخصمُاألجهزةُ:هوُبرنامج ُ لدعمُاألجهزةُمقدمُمنُالشركةُ،الذيُيسمحُللعميلُبشراءُجهازُبسعرُمخفضُمعُمدةُالتزامُكماُهوُمحددُفيُطلبُ
الخدمةُالخاصُببرنامجُخصمُاألجهزةُ.
 .10فئةُ:هيُفئةُاألرقامُالمميزُةُ التيُيتمُتحديدهاُمنُقبلُالشركةُبسلطتهاُالتقديريةُالمطلقةُوالتيُتصنفُعلىُأساسهاُاألرقامُالمميزةُوالرسومُالمتعلقةُبهاُ.
 .11الباقاتُالمفوترةُالمسموحُبهاُ:هيُالباقاتُالمفوترةُالمسموحُاالشتراكُبهاُفيُبرنامجُخصمُاألجهزةُأوُاألرقامُالمميزة.

البند الثالث :الحد االئتماني والتأمين المالي
 .1تحتفظ الشركة بحقها في تحديد الحد االئتماني للعميل باالعتماد على متوسط استهالكه الشهري أو وفقاُ لما تراه الشركة مناسباُُعلىُأالُيقلُعنُالحدُاألدنىُ
لقيمةُالباقةُ ُ ،ويحقُللشركة تعليقُالخدمةُفور وصولُالمبالغُالمطالبُبها العميل للحد االئتماني المحدد ُ.
 .2يوافقُالعميلُعلى تزويد الشركة بأي معلومات أو بيانات قدُتطلبها الشركةُلتأسيس حسابُالعميل لدى الشركةُأوُمراجعته أو إدارته .يفوضُالعميل الشركة
بأن تحصل على ما يلزم أو تحتاج إليه من معلومات تخصه أو تخص حسابه المذكور أو أي حسابُآخ ُر يخصه ُلدى الشركة ُ ،من ُقبل الشركة السعودية
للمعلومات االئتمانيةُ)"سمة").
 .3يوافق العميلُعلى أن تُفصح الشركة عن المعلومات الخاصة به وبحسابه المذكور أو أي حساب آخر يخصه لدى الشركة لـسمة من خالل اتفاقية العضوية
المُبرمة وقواعد العمل المقررة والخاصة بتبادل المعلومات ألي جهة أخرى توافقُعليها مؤسسة النقد العربي السعوديُ.
 .4يقرُالعميلُبعلمهُبأحقيةُالشركةُبمطالبتهُبأيُمبالغُتتجاوزُالحدُاالئتمانيُفيُالحاالتُالتاليةُ:أجورُآخرُعمليةُاتصالُبدأتُقبلُبلوغُالحدُاالئتمانيُ ُُ،أجورُ
استخدامُالخدمةُأثناءُالتجوالُالدوليُ،والزيادةُبماُالُيتجاوزُُ%10منُالحدُاالئتمانيُفيُحالُطلبُالعميلُإعادةُالخدمةُبعدُتعليقهاُلبلوغُالحدُاالئتمانيُ ُ.
 .5يحقُللشركةُطلبُتأمينُماليُمنُالعميل ُُ،سواءُُعندُتوقيعُالعقدُأوُخاللُمدةُسريانهُبماُيناسبُالشركةُويكفلُحقها ُُ،ويشملُذلكُالحاالتُالتاليةُ:
أ .وجودُمديونيةُسابقةُعلىُالعميلُلدىُالشركةُوليستُمحلُخالفُ.
ب .وجودُتعثراتُسابقةُفيُالسداد ُُ،أوُفيُسجلُالعميلُاالئتمانيُلدىُالجهةُالمختصةُبالمعلوماتُاالئتمانيةُ.
ت .إذاُكانُالعميلُجديدُلدىُالشركة ُُ،والُيوجدُأيُمعلوماتُعنهُ.
ث .فيُحالُتفعيلُخدمةُالتجوالُبناءُُعلىُطلبُالعميلُ ُ.
 .6يحقُللشركةُخصمُأيُمبالغُمستحقةُفيُذمةُالعميلُوفقاُُلهذاُالعقدُمنُمبلغُالتأمينُالماليُ.
البند الرابع :التزامات العميل
 .1الُيجوز للعميل استخدام الخدمة ُأوُالسماحُباستخدامها أوُإجراءُتعديالتُعلىُاألجهزةُوالمعداتُوالبرامجُالمتصلةُبهاُبالمخالفةُلألنظمةُالمطبقةُفيُ
المملكةُ،أوُبالمخالفةُلشروطُهذاُالعقدُ،أوُلألغراضُالتيُخصصتُمنُأجلهاُ،ويعدُمسؤوالُعنُاالستخدامُالغيرُمشروعُوماُيترتبُعليهُ.
 .2يلتزمُالعميلُبدفعُمبلغُالتأمينُالماليُ،والمبالغُالمستحقةُعليهُخاللُالتاريخُالمحددُمنُقبلُالشركةُ.
 .3يلتزمُالعميلُ،فيُحالُقامتُالشركةُبتوفيرُأجهزةُطرفيةُبموقعهُلتوفيرُالخدمةُ،أنُيسمحُلألشخاصُالمفوضينُمنُقبلُالشركةُبالدخولُإلى ُالمبانيُ
والمواقعُالتيُيشغلهاُ،أوُتقعُتحتُسيطرتهُ،وأنُيسمحُبالبقاءُفيُتكُالمواقعُبالقدرُالمطلوبُوذلكُأليُمنُاألغراضُالمتفقُعليهاُوالمسموحُبهاُبماُ
يتوافقُمعُأنظمةُولوائحُوقراراتُالهيئة.
 .4يلتزمُالعميلُبالتراخيصُالمطلوبةُللبرامجُالمستخدمةُفيُاألج هزةُوالمعداتُ،بماُفيُذلكُمراعاةُحقوقُالملكيةُالفكريةُ،أوُأيُحقوقُأخرىُمطلوبةُترتبطُ
بتقديمُأيُخدماتُ،أوُتركيبُأوُاستخدامُأيُمعداتُفيُموقعهُ(ويشملُذلكُأجهزةُاالتصاالتُومعداتها)ُوذلكُطيلةُمدةُتقديمُالخدمةُأوُإتاحتهاُلهُمنُقبلُ
الشركة.
 .5ال يجوز للعميل تأجير أو إعادة بيع أو التنازل عن الخدمة بدون موافقة كتابية مسبقة من الشركة على ذلك.
 .6يلتزم العميل بإعالم الشركة عن أي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمةُمنُقبلهُأو منُقبلُالمفوضين ُ ،وال تعتبر الشركة مسؤولة إذا تعاملتُعلى أساس
المعلومات المقدمةُإليها ما لم تعلم عن تغيُرها.
 .7يقرُالعميلُبأنهُعندُتركيبُأجهزةُطرفيةُلهُمنُقبلُالشركةُلتقديمُأيُمنُخدماتهاُلهُ،فإنُالشركةُتحتفظُبملكيةُاألجهزةُحتىُبعدُانتهاءُالعقدُأوُالخدمةُ
معُالعميلُ،ويحقُلهاُاستراجعهاُبعدُانتهاءُالعقد.

البند الخامس :الفواتير وااللتزامات المالية
 .1تقومُ الشركةُبفوترةُالخدماتُالحقةُالدفعُكلُشهرُميالديُ،كماُيمكنُتزويدُالعميلُبتفاصيلُاستخدامهُللخدماتُمسبقةُالدفعُكلُشهرُميالديُحسبُطلبهُ.
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يتحملُالعميلُقيمة ُالضريبةُإلىُالحد ُالذيُتخضعُله ُالخدمةُوالسلعُالمقدمة ُبموجبُهذاُالعقدُوتضافُقيمتها ُإلىُأجورُالخدماتُموضوعُهذاُالعقدُوفقاُُ
لألنظمة ُالمطبقة ُفي ُالمملكة ُالعربية ُالسعوديةُ .ويلتزم ُالعميل ُبتعويض ُالشركة ُعن ُأي ُتكاليف ُو/أو ُأعباء ُمهما ُكانت ُطبيعتها ُوسببها ُو ُقيمتها ُقد ُتتكبدهاُ
الشركةُنتيجةُلعدمُقيامُالعميلُبدفعُمبلغُُالضريبةُالمحددةُفيُالفواتيرُالصادرةُعنُالشركةُوفقاُلشروطُالدفعُالمحددةُمنُقبلهاُفيُهذاُالشأنُ.
يوافقُُالعميلُ على أحقية الشركة في تغييررسومُوأجورُالخدمة خاللُ مدة سريانُ العقدُبعدُإخطارهُبالطريقة المالئمة قبلُ تطبيقُ أي تعديلُ على هذهُاألجور
وذلكُوفقاُ لشروطُوأحكامُهذاُالعقدُ،وأنظمةُولوائحُوقراراتُالهيئةُ.
يتعهدُالعميلُبسدادُجميعُأجورُالخدمة/الخدماتُالصادرةُمنُهاتفهُ،بغضُالنظرُعنُالطريقةُالتيُتمتُبهاُالخدمةُمنُهاتفهُ،أوُهويةُمنُقامُباالستخدامُ.
يحقُللشركةُفوترةُأجورُسابقةُعنُالدورةُالفوتريةُالحاليةُفيُالحاالتُالتاليةُ:
أ .كونُالمبالغُصحيحةُألجورُمتكررةُأوُغيرُمتكررةُ،وذلكُخاللُمئةُوخمسينُ(ُ)150يوماُمنُتاريخُاستحقاقُالمبلغُ ُ.
ب .كونُالمبالغُصحيحةُألجورُاستخدامُالخدمةُأثناءُالتجوالُ،وذلكُخاللُمئةُوخمسينُ(ُ)150يوماُمنُتاريخُاالستخدامُ .
ت .فيُحالةُثبوتُعجزُالعميلُعنُدفعُالمبلغُالمستحقُكامال ُُ،وتمُاالتفاقُعلىُالسدادُبالتقسيطُ ُ.
يحقُللعميلُالتقدمُباعتراضُللشركةُعلىُصحةُأيُأجورُواردةُبالفاتورةُخاللُستينُ(ُ)60يومُمنُتاريخُصدورها.

البند السادس :مدة العقد وإنهاءه
 .1يعتبر هذا العقد ساري ونافذ المفعول من تاريخ توفير الخدمة للعميلُلمدةُشهرُكحدُأدنى (باستثناءُالخدماتُالمرتبطةُبمدةُالتزامُ،فيبقىُالعقدُساريُونافذُ
المفعولُمدةُااللتزام)ُ،ويتمُتجديدُهذاُالعقدُتلقائياُلمددُمماثلةُمالمُيطلبُالعميلُُتعديلُأوُإلغاءُكلُأوُبعضُالخدماتُالتيُتمُطلبهاُبموجبُهذاُالعقدُ.
 .2يحق للعميل أن يطلب إلغاء الخدمةُفيُأيُوقتُ ُ ،ويطبقُماُجاءُفيُالبند ُالسادس ُ(ُ)3فيُحالُانهاءُخدمةُمرتبطةُبمدةُالتزام ُ ،وبما يتوافق مع األنظمة
واللوائحُوالقرارات الصادرة عن الهيئة.
 .3فيُحالُانهاءُأوُالغاءُخدمةُمرتبطةُبمدةُالتزامُمنُقِبلُالعميلُأوُالشركةُوفقاُلماُجاءُفيُالبندُالسابعُقبلُانتهاءُمدةُااللتزامُُ،يلتزمُالعميلُبسدادُالرسومُُ
واألجورُالمستحقةُعنُالمدةُالمتبقيةُمنُمدةُااللتزامُوقتُاالنهاءُأوُااللغاءُوفقاُلماُوردُفيُهذاُالعقدُ.فيماُيتعلقُبالخدمةُالمرتبطةُبمدةُالتزامُ،منُالمتفقُ
عليهُأنُنقلُالرقمُإلىُمشغلُآخرُ،نقلُالرقمُإلىُعميلُآخرُ،تحويلُالرقمُمنُمفوترُإلىُمسبقُالدفعُ،وتغييرُالباقةُاألصليةُإلىُباقةُأخرىُباشتراكُأقلُ
يعدُانهاءُللخدمةُمنُقِبلُالعميل.
البند السابع :تعليق أو إلغاء الخدمة
 .1يحقُللعميلُطلبُتعليقُالخدمةُلمدةُالُتتجاوزُاثنيُعشرُ(ُ)12شهراُ،علىُأنُيقومُبسدادُأجورُتعليقُالخدمةُالمتكررةُعنُهذهُالمدةُ.
 .2يحقُللعميلُطلبُالغاءُالخدمةُوفقاُلماُجاءُفيُالبندُالسادسُ.
 .3يحق للشركة تعليقُأوُإلغاء الخدمة وفقاُُألنظمةُولوائحُوقرارتُالهيئةُفى أيُمنُالحاالت التالية:
• عدمُتقديمُالعميلُللتأمينُالماليُالمشارُإليهُفيُالبندُالثالثُ.
• عدمُالتزامُالعميلُبأحكامُاتفاقيةُالسدادُالمؤجلُ(التقسيط)ُحسبُخطةُالشركةُللدفعُالمؤجلُبهذاُالخصوصُ.
• مخالفة العميل ألي من األحكام أو الشروط الواردة فى هذا العقد أو األنظمة واللوائحُوالقرارات الصادرة عن الهيئة.
• بعدُانقضاءُخمسةُوسبعينُ(ُُ)75يوماُمنُتاريخُصدورُالفاتورةُإذاُلمُيسددُالعميلُالمبالغُالمستحقةُ(ليستُمحلُاختالف)ُخاللُتلكُالمدةُ،
ويحقُللشركةُفيُهذهُالحالةُتحويلُالمبالغُالمستحقةُالتيُلمُيتمُسدادهاُإلىُأيُحسابُخدمةُآخرُيخصُالعميلُمعُإشعارُالعميلُبذلك.
• عدمُسدادُالفاتورةُبعدُمضيُ(ُ)25خمسُوعشرونُيوماُمنُتاريخُصدورهاُما لم يكن سبب التعليق وصول مبلغ الفاتورة للحد االئتماني.
• عدمُتجاوبُالعميلُبتحديثُبياناتهُعندُمطالبتهُبذلكُ،أوُثبوتُتقديمهُبياناتُ،أوُمعلوماتُمغلوطةُأوُمزورةُللشركةُ.
• بعدُمضيُثالثينُ(ُ)30يومُ منُتاريخُعلمُأوُإبالغُالشركةُبوفاةُالعميلُ،ولمُيحددُالورثةُموقفهمُبخصوصُنقلُالخدمةُ.
• إعاقةُالعميلُلفنييُالشركةُمنُالدخولُوالوصولُلموقعُالخدمةُثالثُمراتُفيُالسنةُعاألقلُ،وذلكُعندُوجودُأجهزةُطرفيةُتابعةُللشركةُداخلُ
الموقعُ.
• ورود طلب التعليقُأوُاإللغاء من الهيئةُ.
• بخصوص الخدمات مسبقة الدفع ،في حال عدم قيام العميل بأي من العمليات التالية ،خالل فترة تسعين ( )90يوم متواصلة :إعادة شحن الرصيد،
إجراء مكالمة ،إرسال رسالة نصية أو تصفح االنترنت.
 .4من المتفق عليه أن تعليق أو الغاء الخدمة ال يعفي العميل من مسؤوليته عن سداد أي مبالغ مستحقة للشركة.
 .5إذا رغب العميل في تعديل أو إلغاء الخدمة فيمكنه القيام بذلك عن طريق إرسال رسالة بريد الكتروني من أحد عناوين البريد االلكتروني المحددة في نموذج
خطاب التفويض التي تصدره الشركة.
البند الثامن :حدود المسؤولية
 .1لنُتكونُالشركةُ مسؤولةُفيُمواجهةُالعميلُإالُفيُحدودُإعادةُالمقابلُالماليُللعميلُعنُالفترةُالمتبقيةُمنُاالشتراكُ،فيُحالُوجودُظروفُقاهرةُأوُأيُ
أسبابُأخرىُخارجةُعنُسيطرةُالشركةُحالتُدونُتقديمُأوُاستمرارُتقديمُالخدمة.
 .2لن تكون الشركة مسؤولُةُفيُمواجهةُالعميلُعن أي فقدان أو تلفُلشريحةُالهاتفُالمتنقلُالخاصةُبه بسببُ عُطل فىُ جهاز الهاتف المتنقل أو بطءُعملهُ
أو تأخرهُفيُإجراءُأيُمكالمة أو أي توقف عنُتقديمُالخدمة في أي وقت منُاألوقات.
 .3يوافقُالعميلُعلىُُأنُالشركةُالُتتحملُنتيجةُُالتفاوتُأوُالقصورُأوُُاالنقطاعُفيُالخدمةُالناجمُُعنُأيُتعديالتُفيُُالشبكةُمنُأجلُتحسينُالخدمةُأوُأيُُ
أعطالُناتجةُعنُتغيرُاألحوالُالجويةُأوُالتقلباتُالمناخيةُوالجغرافيةُإالُفيُُحدودُإعادةُالمقابلُالماليُللعميلُعنُفترةُُاالنقطاعُفقطُإذاُثبتُوجودُتقصيرُُ
متعمدُمنُقبلُالشركة.
البند التاسع :إجراءات نقل الرقم من مشغّل آخر إلى شبكة الشركة
تخضعُعمليةُنقلُالرقمُمنُمُشغلُآخرُإلىُالشركةُلألنظمةُواللوائحُوالقراراتُُالصادرةُعنُالهيئةُبهذاُالخصوصُ ُ.
ُ
البند العاشر :الشروط واألحكام الخاصة ببرنامج خصم األجهزة
 .1يجبُأنُيدفعُالعميلُالسعرُالمخفضُللجهازُالمختارُفورُتوقيعُالعقد ُ.يجبُأنُتتمُفوترةُالرسومُوالمبالغُالشهريةُالمترتبةُعلىُالباقةُالمفوترةُالمسموحُ
بهاُشهرياُوأنُيتمُدفعهاُمنُقبلُالعميلُفيُتاريخُاستحقاقُالفاتورةُالمحددُفيُالعقد.
 .2يجب أن يشترك العميل ،أو أن يكون في األصل مشتركا ً في إحدى الباقات المفوترة المسموح بها ليستحق االشتراك في برنامج خصم األجهزة .من المتفق
عليه ،أن برنامج خصم األجهزة غير متوفر بشكل منفرد.
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تحتفظ الشركة بحقها في تقييم مدى استحقاق العميل لالشتراك في برنامج خصم األجهزة في سلطتها التقديرية المطلقة بنا ًء على تاريخ العميل االئتماني
لدى الشركة .يحق للشركة بسلطتها التقديرية المطلقة رفض طلب العميل لشراء جهاز ضمن برنامج خصم األجهزة.
الُيحقُللعميلُاالستفادةُأكثرُمنُمرةُواحدةُمنُبرنامج خصم األجهزةُتحتُنفسُرقمُالهاتفُالمتنقلُ.
يخضعُالجهازُالذيُاشتراهُالعميلُضمنُبرنامج خصم األجهزة لشروطُالضمانُالمحددةُمنُقبلُالشركةُالمصنعةُللجهازُ.الُتكونُالشركةُمسؤولةُعنُ
أيُخللُأوُعيبُفيُالجهازُ.

البند الحادي عشر :الشروط واألحكام الخاصة لالشتراك باألرقام المميزة
 .1يسمحُباالشتراكُفيُاألرقامُالمميزة ُعندُاالشتراكُفيُالباقاتُالمفوترةُالمسموحُبهاُمنُقبلُالشركةُوفقاُلسلطتهاُالتقديريةُالمطلقةُمنُوقتُآلخرُ.يجبُ
علىُالعميلُأنُيختارُواحدةُمنُالباقاتُالمفوترةُالمسموحُبهاُمنُقبلُالشركةُلالشتراكُفيُرقمُمميزُبموجبُنموذجُطلبُاألرقامُالمميزةُ.الُيحقُللعميلُ
تغييرُالباقةُالمفوترةُالمسموحُبهاُخاللُُمدةُااللتزامُإالُفيُحالُرغبُبترقيةُالباقةُأوُتغييرهاُبماُالُيؤثرُأوُيقللُمنُرسومُالباقةُالمفوترةُالمسموحُبها.
 .2فيُحالُقامُالعميلُبدفعُرسومُالرقمُالمميزُمقدماُ،فإنهُتطبقُالشروطُالتاليةُ:
 2.1الُتطبقُمدةُااللتزامُعلىُهذاُالرقمُالمميزُالذيُقامُبطلبهُبموجبُهذاُالنموذجُ،ويحقُللعميلُاالشتراكُفيُإحدىُالباقاتُالمفوترةُالمسموحُبهاُلتفعيلُ
الرقمُالمميزُ.
 2.2تقومُالشركةُبإيداعُقيمةُرسومُالرقمُالمميزُالمدفوعةُكرصيدُفيُحسابُالعميلُلديهاُ("الرصيد")ُ،صالحُلمدةُاثني ُعشرُ ُ(ُ)12شهراُ ُمنُتاريخُ
التفعيلُ("صالحيةُالرصيد")ُ.
 2.3تقومُالشركةُبخصمُرسومُاسخدامُالرقمُالمميزُالتيُتتجاوزُالمميزاتُالممنوحةُللعميلُفيُالباقةُالمفوترةُالمسموحُبهاُالتيُقامُالعميلُُباالشتراكُفيهاُ
منُالرصيدُ.يستثنىُمنُهذاُالخصمُ،رسوم االشتراكُأوُاالستخدامُأليُخدماتُأوُباقاتُأخرىُقامُالعميلُبطلبهاُأوُأيُمستحقاتُأخرىُعلىُالعميلُ
لدىُالشركةُ.
 2.4يحقُللشركةُإلغاءُالرصيدُأوُالمتبقيُمنهُفيُحالُانتهاءُصالحيةُالرصيدُ،كماُيحقُللشركةُذلكُفيُحالُقيامُالعميلُبأيُمماُيليُ:نقلُالرقمُالمميزُ
إلىُمشغلُآخرُ،نقلُالرقمُإلىُعميلُآخرُ،تغييرُالباقُ ةُالمفوترةُالمسموحُبهاُإلىُباقةُمسبقةُالدفعُ،طلبُفصلُالخدمةُعنُالرقمُالمميزُ،تعثرُفيُسدادُ
الفواتيرُ.
 .3يقرُالعميل ويوافقُأنُفئةُالرقمُالمميزُالمخصصُلهُيتمُتحديدهاُمنُقبلُالشركةُوفقاُلسلطتهاُالتقديريةُالمطلقةُبماُيتوافقُمعُسياساتُولوائحُالهيئةُبهذاُ
الخصوصُوسي اساتُالشركةُاالخرىُالساريةُمنُوقتُآلخرُ.تحتفظُالشركةُبحقهاُفيُتغييرُفئةُالرقمُالمميزُالمخصصُللعميلُأليُسببُبدونُإخطارُ
مسبقُاوُتعويضُأياُكانُ.ومنُالمتفقُعليهُ،أنهُالُيحقُللعميلُأنُيطلبُأيُتخفيضُفيُقيمةُالرسومُكنتيجةُلتغييرُالشركةُلفئةُالرقمُالمميزُالمخصصُ
لهُ .
 .4فيُحالُطلبُالعميلُفصلُالخدمةُعنُالرقمُالمميزُأوُتعثرُالعميلُفيُسدادُالفواتيرُوفقاُلشروطُالدفعُالمشارُإليهاُفيُهذاُالنموذجُونموذجُطلبُالخدمةُ،
فإنهُيحقُللشركةُاستعادةُالرقمُالمميزُ.
 .5فيُحالُطلبُالعميلُإلغاءُالرقمُالمميزُأوُفيُحالُطلبُالعميلُتغييرُالباقةُإلىُباقةُأقلُأوُنقلُالرقمُإلىُمشغلُآخر ُُ،فإنهُسيتمُتطبيقُغرامةُوفقاُُلُلجدولُ
الموضحُأدناهُ:
األرقام المميزة
الشهر
ذهبي
فضي
برونزي
اقتصادي

1
8250
3666.7
1375
916.7

2
7500
3333.4
1250
833.4

3
6750
3000.1
1125
750.1

4
6000
2666.8
1000
666.8

الغرامة المترتبة ( حسب الشهر )
7
6
5
3750
4500
5250
1666.9
2000.2
2333.5
625
750
875
416.9
500.2
583.5

8
3000
1333.6
500
333.6

9
2250
1000.3
375
250.3

10
1500
667
250
167

11
750
333.7
125
83.7

12
0
0
0
0

.1
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يقر العميل بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد ويوافق على االلتزام بكافة ما ورد فى هذا العق ُد من شروط وأحكام
يحق للعميل الرجوع للهيئة لتسوية أي خالف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد في حال تعذر تسويته وديا مع الشركة
يحق للشركة أن تعدل شروط وأحكام هذا العقد بما يتوافق مع األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة
تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية معلومات العميل ،ويقر العميل بعلمه وموافقته على اإلفصاح عن معلوماته و/أو تفاصيل استعماله
للخدمة من قبل الشركة في حال طلب الهيئة أو أحد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.كما يلتزم العميل بتزويد الشركة بأي
معلومات أو بيانات عن مستخدمي األرقام التابعين له
في حال وجود أي اختالف بين النص العربي لشروط وأحكام هذا العقد والنص اإلنجليزي ،فإن النص العربي هو المعتمد.
في حال رغبة العمي ل بنقل أحد األرقام إلى أحد الموظفين التابعين له ،فيلتزم بسداد الفواتير المستحقة حتى تاريخ نقل الرقم ،كما يلتزم
بتزويد الشركة بأسماء الموظفين الذي يرغب بنقل األرقام لهم ،ويخضع اتمام عملية النقل إلى األنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة.
يلتزم العميل في حال تغيير عنوانه المذكور في العقد خالل سبعة ( )7أيام بتزويد الشركة بعنوانه الجديد كتابيا  ،وإال تعتبر جميع اإلخطارات
والفواتير التي يتم إرسالها على العنوان المذكور سارية ومنتجة آلثارها القانونية.
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