الشروط واألحكام العامة لالشرتاك يف خدمات الرتاسل والربط الشبكي واالنرتنت املخصص

الفائق السرعة DIA

ً
اوال :التمهيد:
-1

-2

-3
-4
-5

ً
ً
اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه ﺻﺎدرة ﻋﻦ املؤس س سسﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت سسﺎلك اﻟ سسالﻜلﺔ واﻟالسسسالﻜلﺔ وقد يجﺮي ت ديالهﺎ كاللﺎ او جزئلﺎ وت سبح
سﺎريﺔ اﻟنفﺎذ ب د إقﺮارهﺎ ونﺸﺮهﺎ في املﻮاقع اﻟﺮسﻤلﺔ اﻟتﺎب ﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك (القدالﺔ الخدالﺔ).
س سسلمي سسع جﻤلع الﺸس س ك املؤسس س س س ﻟ سسلﺎس سسﺔ الس سستمدام املقبﻮ  AUPاملحددة الﻦ قبل املؤسس س س س وتﺤتفظ املؤسس س سسﺔ تﺎلح في اتمﺎذ
اإلجﺮاءاك اﻟالزالﺔ ملنع الس س سستمدام سل اﻟ س سساللو أو املفﺮط أو امل س س ء ﻟالﻤنتج و/أو الخدالﺔ .واﻟت النهﺎ ﻋلى س س سسثلل املاﺎ ل الح س سسﺮ (ت الل أو
ً
ً
ً
المﺎﻟفﺎ ﻟالقﺎﻧﻮن) .وملزيد الﻦ اﻟتفﺎﺻسسلل ﺣﻮ سسسلﺎسسسﺔ
اﺣتلﺎﻟلﺎ و/أو
ت طلل أو تﻮقلف اسسستمدام املﺸ س ﺣلث ي تب السسستمدام الفﺮ ﺎ أو
الستمدام املقبﻮ يﺮجى اﻟﺮجﻮع إلى الﻮاقع املؤس ﺔ – يﻤﻦ ﻧتhttp://ptc.gov.ye/ & https://yemen.net.ye/ :
ﺻدرك هذه اﻟﺸﺮوط والﺣكﺎم تﺎﻟالغتلن اﻟ ﺮبلﺔ والﻧجاللزيﺔ وفي ﺣﺎ وجﻮد اختالف تلنهﻤﺎ تكﻮن اﻟنسخﺔ اﻟ ﺮبلﺔ هي امل تﻤدة.
ت تبﺮ اﻟﻮثﺎئ املقدالﺔ الﻦ املﺸس س واﻟبلﺎﻧﺎك واﻟس سسلالك الخﺎﺻ سسﺔ تﺎلخدالﺔ واملﺮاس سسالك جزء ل يتجزأ الﻦ هذه اﻟﻮثلقﺔ وتقﺮأ ال هﺎ ﻛﻮﺣدة
واﺣدة وتميع ﻷﺣكﺎالهﺎ.
ً
ن
للمؤسس س الح في ت ديل هذه اﻟﺸسسﺮوط واﻷﺣكﺎم وفقﺎ ﻟال سسلﺎسسسﺎك اﻟت تقﺮهﺎ وت تﻤدهﺎ في أي وقت دو الحﺎجﺔ الى اش س ﺎر املﺸ س واﻟذي
ل يﺤ ﻟه الﻋ اض ﻋلى ذﻟك.

ً
ثانيا :التعاريف

يق س س س سسد تﺎﻷﻟفﺎظ واﻟ بﺎراك املبينﺔ ادﻧﺎه ﻷسﺮاض الﻦ هذه اﻟﻮثلقﺔ امل ﺎن اﻟﻮاردة إزاء كل النهﺎ الﺎﻟو يقتض سس س س سسلﺎ اﻟنا ال لت اخﺮ او دﻟت اﻟقﺮينﺔ ﻋلى
خالف ذﻟك:
 امل سسؤس س س  :املؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك اﻟ الﻜلﺔ واﻟالسالﻜلﺔ.
 الخس سسدم سات- :
 خدالﺎك اﻟقنﻮاك اﻟ اساللﺔ.
 خدالﺎك اليث ﻧت واﻟﺮبط اﻟﺸبك .
 خدالﺔ الﻧ ﻧت املخ ا ﻋب الخطﻮط املؤجﺮة.
 المﺸتﺮك- :اﻟﺸما اﻟطبل اواﻟﻤ نﻮي او اﻟﻤفﻮض ﻋنه اﻟذي اش في الخدالﺔ تﻤﻮجب تﻮقل ه ﻋلى وثلقﺔ الش ا في الخدالﺔ.
 فترة االسسستاقا - :املدة اﻟزالنلﺔ املحددة ﻟ سسداد الشس اكﺎك (ف سساللﺔ/ر ع سسسنﻮيﺔ/سسسنﻮيﺔ/دوريﺔ/الﺮاﺣل) واﻟت يجب ﻋلى املﺸس سسسداد رسسسﻮم
ً
الخدالﺔ القدالﺎ قبل ﺣالﻮﻟهﺎ تﺤ ب الﺎ سيتو تﺤديده في اﻟﻮثلقﺔ.
 االحكام والﺸﺮوط/االتفا - :كل اﻟ لﺎسﺎك واﻟيﻮاتط واﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم واﻟت ﺮفﺔ املت القﺔ تﺎﻟمدالﺔ وأي الﺮفقﺎك أخﺮى تﺤﻜو اﻟ القﺔ
تلﻦ اﻟطﺮفلﻦ واﻟت تﻤﻮجبﻬﺎ يتو تزويد اﻟﻤﺸتﺮ تﺎﻟمدالﺔ.
 وثيقس االﺷتﺮاك في الخسسدمسسات- :اﻟﻮثلقسسﺔ اﻟت تتيس س س سسﻤﻦ تلﺎﻧﺎك ﺎﻟب اﻟمدالﺔ ووﺻف اﻟمدالﺔ اﻟﻤﺮاد اﻟﺤ ﻮ ﻋاللﻬﺎ واﻟﺸس س س سسﺮوط والﺣكسسﺎم
املت القﺔ بهﺎ واﻟت تو اﻟتﻮقلع ﻋاليهﺎ الﻦ قبل اﻟﻤﺸتﺮ ﻟالﺤ ﻮ ﻋالﻰ اﻟمدالﺔ.
 التعﺮف - :أي ﻧﺸﺮاك او ﻛتلبﺎك ت در ﻋﻦ املؤس وتبلﻦ اﻟﺮسﻮم واﻟت ﺮفﺔ وأيﺔ شﺮوط واﺣﻜﺎم خﺎﺻﺔ تﺎﻟ ﺮوض اﻟﻤقدالﺔ الﻦ املؤس
بﺸأنهﺎ.
 تارﻳﺦ التفعيﻞ- :وﻫﻮ تﺎريﺦ تف لل اﻟمدالﺔ ﻋالﻰ الﻧﻈﻤﺔ اﻟفنلﺔ ﻟس املؤس وتﺸغلالهﺎ تنجﺎح ﻋالﻰ أجﻬزة اﻟﻤﺸتﺮ .
 مﻨﻄق التﻐﻄي - :اﻟﻤدن أو اﻟﻤنﺎ أو الﺣلﺎء اﻟ ﻜنلﺔ اﻟت تﻮفﺮ فلﻬﺎ املؤس ﺔ اﻟمدالﺔ.
 مص سسﻄ - :AUPاخت سسﺎر ﻟ سسلﺎس سسﺔ الس سستمدام املقبﻮ واﻟت يتﻮجب ﻋلى جﻤلع املﺸس س ﻛلن الﻟ زام بهﺎ ﻛﻤﺎ هﻮ الن سسﻮه ﻋاليهﺎ ﻟالس سستمدام
اآلالﻦ ﻟﺸبﻜﺔ وخدالﺎك املؤس ﺔ.
ُ
 املعدات والتجهيزات- :جﻤلع اﻷجهزة وأي تﺮﻧﺎالج الﺮتبط ي س س سستمدم ﻟالﻮﺻس س سسﻮ إلى الخدالﺎك أو يتو اسس س سستمداالهﺎ الع الخدالﺎك تﻤﺎ في ذﻟك ﻋلى
سثلل املاﺎ ل الح ﺮ أجهزة )... – Router – Modemالخ).
 التثبيت/التركيب- :ي ل اﻟتاثلت واﻟتكﻮيﻦ وتف لل جهﺎز املﺸس اﻟنهﺎئ داخل البﺎن املﺸس اﻟنهﺎئ  .وهذا يﺸسﻤل ﻋلى سسثلل املاﺎ ل الح سﺮ
أﻋﻤﺎ الحفﺮ وتﻤديد اﻟكﺎتالك واﻟ ﻛلبﺎك ﻟألﻋﻤدة واﻟهﻮائلﺎك ...الخ.
 ﺧدم اﻹنتﺮنت املخص س س س الفائق ال س س سسﺮ - : DIAﻫ خدالﺔ القدالﺔ الﻦ املؤس س س س س س س تﻤﻜﻦ اﻟﻤﺸتﺮ الﻦ اﻟنفﺎذ املخ س س سسا الى الﻧ ﻧت
ب ﺮﻋﺎك تﻤﺎثاللﺔ و ﺎك ﺣﺮﻛﺔ تلﺎﻧﺎك ل الﺤدودة تﺎستمدام تﺮوتﻮﻛﻮ اإلﻧتﺮﻧت (.)IP
ً
 ﺧدمات االﻳثرنت والتراس س سسﻞ- :ﻋبﺎرة ﻋﻦ خدالﺎك تقدالهﺎ املؤس س س س سسﺔ تﺎس س سستمدام تقنلﺎك الت ددة ﻷسﺮاض ﻧقل اﻟبلﺎﻧﺎك واﻟﺮبط اﻟﺸ س سسبك الﺤاللﺎ
وبلن املدن والﻦ تالك اﻟتقنلﺎك ( )TDM – IP/MPLSﻟتﻮفل اﺣتلﺎجﺎك والتطالبﺎك املﺸ س س س الحﺎﻟلﺔ وامل س س سستقباللﺔ واملنﺎسس س سسبﺔ ملختالف قطﺎﻋﺎك
اﻟ ﻮ (تجﺎري – ﺣكﻮال ) ب ﺮﻋﺎك الت ددة ت ل الى  10Gوأﻛث .
 القﻮة القاﻫﺮة- :ﻫ اﻟﺤﺎدث الستانﺎئ اﻟذي ل يﻤﻜﻦ تﻮق ه ودف ه ويج ل تنفلذ الﻟتزام ال تﺤلال تﺤلث يت ذر ﻋلى املؤسس س واملﺸ س
اﻟقدرة ﻋلى اﻟﻮفﺎء تﺎﻟ زاالﺎته اﻟاﺎتتﺔ تﻤﻮجب ﻫذه اﻟﻮثلقﺔ وﻋلى املدعي لحﺎﻟﺔ اﻟقﻮة اﻟقﺎهﺮة اثبﺎتهﺎ.
1




رمز التعﺮيف :يﺸس س س سسل إلى اﻟﺮقو اﻟ س س س سسﺮي املكﻮن الﻦ ﻋدة خﺎﻧﺎك واﻟذي يﺤدده املﺸ س س س س ﻋند اسس س س سستمدااله لخدالﺎك اﻟﺮد اآللي املقدالﺔ الﻦ قبل
املؤس تﺎﻋتبﺎرهﺎ اﻟﻮسلالﺔ اﻟت يتﺤق الﻦ خالﻟهﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮد اآللي في املؤس ﺔ ﻋﻦ هﻮيﺔ املﺸ .
ﻨﻮان الس س  :MACيﺸل إلى رقو ت طله اﻟﺸﺮﻛﺔ امل ن ﺔ ﻟللهﺎز اﻟطﺮفي (الرتبﺎط) الع اﻟﺸبﻜﺔ ﻷسﺮاض اﻟنفﺎذ لخدالﺎك اﻟﺸبﻜﺔ ()Access Line
ويﻤﻜﻦ ﻟالﻤﺸ تغلل ه دون اﻟﺮجﻮع ﻟالﻤؤس ﺔ.

ً
ثالثا :احكام وﺷﺮوط تقدﻳم الخدم /الخدمات

( )1إجﺮاءات االﺷتراك- :
 تقديو وثلقﺔ الش ا في الخدالﺔ (الﻮق ﺔ والمتﻮالﺔ) الﻦ قبل املﺸ
اﻟتﺎب ﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ.
 في ﺣﺎ رسب املﺸ ربط شبﻜته الع شبﻜﺔ الﺸ اخﺮ ف الله اﺣيﺎر الﻮافقﺔ الﻦ املﺸ اآلخﺮ تذﻟك.
 اش ﺎر الﻦ املؤس ﺔ ﻟالﻤﺸ تتالبلﺔ اﻟطالب وتﻮفﺮ الالكﺎﻧلﺔ الﻦ ﻋداله.
ً
 ت ديد رسﻮم الش ا ورسﻮم اﻟتأسيس (اﻟ ﻛلب) القدالﺎ وفقﺎ ﻟت ﺮفﺔ املؤس ﺔ امل تﻤدة.
 تﻮﺻلل وتﺸغلل الخدالﺔ في اﻟف ة اﻟزالنلﺔ اﻟقلﺎسلﺔ وف اإلالكﺎﻧلﺎك املتﺎﺣﺔ.
( )2التعﺮف والﺮسﻮم وطﺮ ال داد- :
 -1التعﺮف :
ً
ت ﺮفﺔ الخدالﺎك اﻟت تقدالهﺎ املؤس ﺔ وتﺤ ب وفقﺎ ﻟال ﺎك واﻟ ﺮﻋﺎك املطالﻮبﺔ امل تﻤدة ﻟدى املؤس ﺔ واﻟت ﻟهﺎ الح في ت ديالهﺎ وتغلل هﺎ في أي
ً
وقت ﺣ ب ﻧﻮع و بل ﺔ الخدالﺎك وسلﺎسﺎتهﺎ املتب ﺔ واملخﻮﻟﺔ ﻟهﺎ تذﻟك وفقﺎ ﻟالقﺎﻧﻮن دون أن يكﻮن ﻟالﻤﺸ ﺣ الﻋ اض ﻋاليهﺎ وتﺸﻤل (اﻟﺮسﻮم
 /قلﻤﺔ املﻮاد  /تكﺎﻟلف الﻋﻤﺎ اإلﺿﺎفلﺔ واﻟتﻤديداك  /اﻷجﻮر  /اﻟغﺮاالﺎك ... /الخ).
 -2الﺮسﻮم:
ً
أ) رسﻮم الخدالﺎك اﻟت تقدالهﺎ املؤس ﺔ ﻟالﻤﺸ وتﺤ ب وفقﺎ ﻟالس س (الش ا كﺎك اﻟﺸهﺮيﺔ  /اﻟ ﻛلب  /اﻟتﺸغلل  /اﻟتف لل  /إﻋﺎدة اﻟتف لل /
اﻟنقل  /إيقﺎف الخدالﺔ  /خدالﺎك الﺎ ب د اﻟبلع ... /الخ) امل تﻤدة ﻟدى املؤس ﺔ.
ب) ل تﺸﻤل اﻟﺮسﻮم اﻟﻮاردة في اﻟفقﺮة اﻟ ﺎتقﺔ اﻟﺮسﻮم اﻷخﺮى املت القﺔ تتهلئﺔ الخدالﺔ واﻟت النهﺎ:
 oتكالفﺔ خط اﻟنفﺎذ واﻟكﺎتالك واملﻮاد اﻷخﺮى واجﻮر الﻋﻤﺎ املت القﺔ تتﻤديد وتﻮﺻلل الخدالﺔ ملﻮاقع املﺸ .
 oقلﻤﺔ امل داك واﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ لستمدام الخدالﺔ سﻮاء كﺎﻧت القدالﺔ الﻦ املؤس ﺔ او املﺸ .
 oاﻟيﺮائب واﻟﺮسﻮم الحكﻮاللﺔ امل تﺤقﺔ ﻋلى تقديو الخدالﺔ.
ج) ﻋﻤالﺔ اﻟﺮسﻮم والش اكﺎك الخﺎﺻﺔ تﺎلخدالﺎك املحددة في هذه اﻟﻮثلقﺔ هي اﻟدولر اﻷالﺮيك .
 -3طﺮيق ال داد:
ً
أ) يتو سداد رسﻮم الخدالﺎك وت ﺮفتهﺎ وتكﺎﻟلف تﻮﺻلالهﺎ املﻮضحﺔ في اﻟفقﺮاك اﻟ ﺎتقﺔ الﻦ هذا اﻟبند القدالﺎ سﻮاء كﺎن ﻧﻈﺎم الش ا في
الخدالﺔ املطالﻮبﺔ هﻮ ﻧﻈﺎم (اﻟدفع امل ب "املقدم") أو ﻧﻈﺎم (اﻟفﻮتﺮة).
ب) تدفع رسﻮم اﻟ ﻛلب وتكﺎﻟلف واجﻮر ربط الخدالﺔ/الخدالﺎك ملﺮة واﺣدة فقط ﻋند كل ﻋﻤاللﺔ اش ا جديد.
ً
ج) تدفع رسﻮم الش ا اﻟﺸهﺮيﺔ القدالﺎ ﻟكل (ثالثﺔ أشهﺮ) ﻛﺤد أدنﻰ أو ﺣ ب املدة اﻟت يﺮسب بهﺎ املﺸ واملحددة في وثلقﺔ الش ا في
الخدالﺔ/الخدالﺎك (ﻟالش اكﺎك اللديدة  /خدالﺎك الﺎ ب د اﻟبلع) أو في أي وقت الﻦ ف ة اش اﻛه في الخدالﺔ (ﻟتجديد الش ا ) وذﻟك
خال املدة اﻟزالنلﺔ اﻟت يتو تﺤديدهﺎ ﻟال داد في (ﻋﺮوض اﻷس ﺎر  /اﻟفﻮاتل واملطﺎﻟبﺎك  /اش ﺎراك اﻟ داد ... /الخ).
د) في ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟ زام املﺸ تت ديد اﻟﺮسﻮم امل تﺤقﺔ ﻋالله وف املدة اﻟزالنلﺔ املحددة في رسﺎئل املؤس ﺔ (اﻟفﺎتﻮرة  /ﻋﺮض اﻟ ﺮ /
...الخ) فالالﻤؤس ﺔ كﺎالل الح في اتمﺎذ اإلجﺮاءاك املنﺎسبﺔ ﻟهﺎ االﺎ ب دم تجهلز الخدالﺔ (ﻟالش اكﺎك اللديدة) او ايقﺎفهﺎ ت ﻮرة الؤقتﺔ او
دائﻤﺔ وانهﺎء الخدالﺔ أو اتمﺎذ أي اجﺮاء اخﺮ.
ً
ه) ي تب تﺎريﺦ اﻧتهﺎء ف ة الش ا في الخدالﺔ في ظل ﻧﻈﺎم اﻟدفع املقدم هﻮ الحد اﻷﻋلى ﻟف ة الش ا اﻟت تغطيهﺎ اﻟﺮسﻮم املدفﻮﻋﺔ القدالﺎ
الب إيقﺎف الخدالﺔ ت ﻮرة الؤقتﺔ او نهﺎئلﺔ وفي هذه الحﺎﻟﺔ ﻟﻦ تقﻮم املؤس ﺔ تإرجﺎع وإﻋﺎدة أي
وخال هذه اﻟف ة ل يﺤ ﻟالﻤﺸ
البﺎﻟغ تو دف هﺎ الﻦ قبل املﺸ ﻛدفع القدالﺔ وﻛﻤﺎ ل يﺤ ﻟه املطﺎﻟبﺔ تتﺤﻮيالهﺎ ﻋب اجﺮاء ت ﻮيﺎك الﺎﻟلﺔ ﻟ داد اش اكﺎك أخﺮى في ذاك
الخدالﺔ او خدالﺔ أخﺮى ﺣتت وان قدم الب إيقﺎف وانهﺎء الش ا في الخدالﺔ.
و) ستقﻮم املؤس ﺔ تإﺻدار فﻮاتل دوريﺔ نهﺎيﺔ كل ر ع سنﺔ الﺎﻟلﺔ (كل ثالثﺔ أشهﺮ) وارسﺎﻟهﺎ ﻟالﻤﺸ خال قبل تدايﺔ اﻟﺮ ع اﻟتﺎلي الع تﺤديد
ف ة اﻟ داد اﻟالزالﺔ وف اﻟ لﺎسﺎك واﻟيﻮاتط اﻟت تﺮاهﺎ املؤس ﺔ النﺎسبﺔ ﻟهﺎ وفي اﻟغﺎﻟب ل تتجﺎوز تالك املدة ﻋﻦ ( 5الى  )10أيﺎم الﻦ
تدايﺔ اﻟﺮ ع اﻟتﺎلي ول ي فﻰ املﺸ الﻦ سداد اﻟﺮسﻮم امل تﺤقﺔ خال تالك اﻟف ة ﺣتت وان تأخﺮك املؤس ﺔ في اﺻدار اﻟفﻮاتل ﻷي سثب
كﺎن.
ز) ﻋند رسبﺔ املﺸ تﺮقلﺔ الش ا (رفع اﻟ ﺮﻋﺔ) اثنﺎء ف ة الستﺤقﺎ (الش ا ) في خدالﺔ الﻧ ﻧت املخ ا ( DIAتنﻈﺎم اﻟدفع املقدم)
فلتﻮجب ﻋالله دفع فﺎر اﻟﺮسﻮم تلن اﻟ ﺮﻋتلن (اﻟقديﻤﺔ واللديدة) ﺣتت نهﺎيﺔ تالك اﻟف ة االﺎ في ﻧﻈﺎم اﻟفﻮتﺮة فلتﻮجب ﻋالله دفع رسﻮم
 3أشهﺮ ﻟالبﺎقﺔ اللديدة ﻛﺤد أدنﻰ.
ً
الﺮفقﺎ بهﺎ اﻟﻮثﺎئ املطالﻮبﺔ وت اللﻤهﺎ لﺣد الﺮاﻛز تلع الخدالﺔ
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ً
ح) ﻋلى املﺸ ت ديد اﻟﺮسﻮم تﺎﻟ ﻤالﺔ املحددة في اﻟفقﺮة ( 2,2جس) الﻦ هذا اﻟبند او تﻤﺎ ي ﺎدﻟهﺎ تﺎﻟﺮيﺎ اﻟلﻤل وفقﺎ ﻷس ﺎر اﻟ ﺮف امل ﺎد
ً
واملحت ب وفقﺎ ﻟقﺮار الجالس اﻟﻮزراء رقو ( )68ﻟ نﺔ 2018م والﺎ يطﺮأ ﻋالله الﻦ ت ديل تﺎستثنﺎء اﻟتكﺎﻟلف اﻟت ل تﺸﻤالهﺎ اﻟﺮسﻮم واﻟت
يتو رف هﺎ ب ﻤالﺔ اﻟﺮيﺎ اﻟلﻤل .
ط) تﺤتفظ املؤس ﺔ ﻋند تﻮقلع وثلقﺔ الش ا وﻧفﺎذهﺎ أو في أي تﺎريﺦ لﺣ خال ف ة سﺮيﺎن الش ا في الخدالﺔ تﺤقهﺎ في الب البالغ تأاللن
قﺎتل ﻟالس داد وذﻟك القﺎتل الخدالﺎك اﻟت يتو الش ا بهﺎ الﻦ قبل املﺸ شﺮيطﺔ أل يزيد البالغ اﻟتأاللن تأي ﺣﺎ الﻦ اﻷﺣﻮا ﻋﻦ قلﻤﺔ
اﻟفﺎتﻮرة اﻟدوريﺔ ﻟالﻤﺸ ﻟاالثﺔ أشهﺮ ويكﻮن الﻦ ﺣ املؤس ﺔ ت ديل هذه املبﺎﻟغ الﻦ ﺣلن آلخﺮ .ﻛﻤﺎ يﺤ ﻟالﻤؤس ﺔ استمدام البالغ
اﻟتأاللن ﻟتغطلﺔ أي ﻧفقﺎك أو رسﻮم أو أجﻮر ﻟو يقو املﺸ تت ديدهﺎ.
فإن ﻟالﻤؤس ﺔ
ي) في ﺣﺎ تجﺎوز الجﻤﻮع قلﻤﺔ املبﺎﻟغ امل تﺤقﺔ ﻋلى املﺸ ﻋﻦ البالغ اﻟتأاللن املﺎلي املﻮدع ﻟدى املؤس ﺔ الﻦ قبل املﺸ
الح أن تطب سقف أﻋلى ملبالغ اﻟتأاللن ﻟتغطلﺔ ذالﺔ املﺸ املﺎﻟلﺔ امل تﺤقﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ القﺎتل الخدالﺎك امل تمدالﺔ الﻦ قباله.
ك) اﻟ قف اﻷﻋلى ﻟالذالﺔ املﺎﻟلﺔ امل تﺤقﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ هﻮ ﻋبﺎرة ﻋﻦ البالغ الﻦ املﺎ – يفﻮ قلﻤﺔ البالغ اﻟتأاللن املﺎلي – وﻟﻦ ي ﻤح ﻟالﻤﺸ تجﺎوز
ذﻟك ﻛﻤبالغ ال تﺤ ف لي ﻟالﻤؤس ﺔ .وﻟالﻤﺸ في أي وقت يﺸﺎء زيﺎدة اﻟ قف اﻷﻋلى ﻟالذالﺔ املﺎﻟلﺔ تدفع البالغ الﻦ املﺎ ﻟتمفلض البالغ
اﻟذالﺔ املﺎﻟلﺔ امل تﺤقﺔ تﺤلث ت بح املخﺎ ﺮة اﻟت تتﺤﻤالهﺎ املؤس ﺔ ال قﻮﻟﺔ .ﻋند تالﻮغ اﻟ قف اﻷﻋلى ﻟالذالﺔ املﺎﻟلﺔ يكﻮن الﻦ ﺣ املؤس ﺔ
إﻋالم املﺸ تذﻟك وي تب ﻋلى ذﻟك ﻋدم قبﻮ زيﺎدة اﻟذالﺔ املﺎﻟلﺔ لحلن دفع املبﺎﻟغ امل تﺤقﺔ.
ل) يﺤ ﻟالﻤؤس ﺔ ﻋدم قبﻮ أي الب القدم الﻦ أي الﺸ الﺎﻟو تﻜﻦ جﻤلع املبﺎﻟغ امل تﺤقﺔ تذالته الدفﻮﻋﺔ أو في ﺣﺎ ثثت ﻋدم اﻟ زام
املﺸ تت ديد فﻮاتل اش اكﺎك أخﺮى ب د تﺎريﺦ استﺤقﺎقهﺎ.
( :)3الضﺮائب:
 oيتﺤﻤل املﺸ كﺎفﺔ اﻟيﺮائب واﻟﺮسﻮم الحكﻮاللﺔ املت القﺔ (تﺎلخدالﺔ/الخدالﺎك) املطالﻮبﺔ أيﺎ كﺎن ﻧﻮﻋهﺎ وتقﻮم املؤس ﺔ تﺎﺣت ﺎبهﺎ وتيﻤلنهﺎ
اﻟفﻮاتل واملطﺎﻟبﺎك وﻋﺮوض اﻷس ﺎر.
( :)4نﻄا التﻄبيق:
 oتطب الﺣكﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟ ﺎالﺔ والخﺎﺻﺔ واإلﺿﺎفلﺔ في هذه اﻟﻮثلقﺔ ﻋلى خدالﺎك اﻟ اسل واﻟﺮبط اﻟﺸبك والﻧ ﻧت املخ ا.
( :)5الظﺮوف القاهﺮة:
 oيبذ اﻟطﺮفﺎن (املؤس ﺔ واملﺸ ) أقص ت جهﻮدهﻤﺎ في سثلل تنفلذ هذه اﻟﻮثلقﺔ في ﺣﺎ ﺣدوث ظﺮوف خﺎرجﺔ ﻋﻦ إرادتهﻤﺎ.
( :)6امل حقات والقانﻮن الﻮاجب التﻄبيق:
 )aت تب اﻟقﻮاﻧلن واﻟالﻮائح واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟنﺎفذة في اللﻤهﻮريﺔ اﻟلﻤنلﺔ الﻜﻤالﺔ ﻟهذه اﻟﻮثلقﺔ.
ً
 )bفي ﺣﺎ نﺸﻮء أي خالف تلن املؤس ﺔ واملﺸ فلﻤﺎ يت ال تتنفلذ اﻟﻮثلقﺔ فلتو ﺣاله وت ﻮيته وديﺎ الﺎ ﻟو ين قد الخت ﺎه ﻟالﻤﺤﻜﻤﺔ
املخت ﺔ ﺣ ب اﻟقﻮاﻧلن اﻟ ﺎريﺔ في اللﻤهﻮريﺔ اﻟلﻤنلﺔ.
 )cت د اﻟت اللﻤﺎك واﻟالﻮائح واﻟ لﺎسﺎك اﻟت ت درهﺎ املؤس ﺔ بﺸأن الش ا في الخدالﺎك الﻜﻤالﺔ ﻷﺣكﺎم وشﺮوط هذه اﻟﻮثلقﺔ.
 )dاملطﺎﻟبﺎك واإلش س ﺎراك اﻟ سسﺎدرة ﻋﻦ املؤس س سسﺔ واملﺮس سسالﺔ إلى املﺸ س ﻋب تلﺎﻧﺎك اﻟتﻮاﺻ سسل املﻮض سسحﺔ في وثلقﺔ الش س ا (اﻟب يد الﻟﻜ ون أو
تﺎﻟفﺎﻛس أو امل الﻤﺔ تﺎملنﺎوﻟﺔ) تكﻮن الالزالﺔ ﻟالﻤﺸ .
 )eت تب وثلقﺔ تﺸ سسغلل الخدالﺔ وﻛذا اﻟطالبﺎك املقدالﺔ الﻦ املﺸس س واﻟت تﻤت املﻮافقﺔ ﻋاليهﺎ الﻦ قبل املؤسس س سسﺔ جزء الﻦ هذا اﻟﻮثلقﺔ وتمي سسع
ﻷﺣكﺎالهﺎ.
( :)7التﻐيير لى تفاصيﻞ الخدم
ً
في ﺣﺎﻟﺔ رسبﺔ املﺸ تتغلل تفﺎﺻلل الخدالﺔ سﻮاء كﺎن ذﻟك الت ال تﻤﻮاﺻفﺎك الخدالﺔ أو حلﻤهﺎ أو سﺮﻋتهﺎ أو سل ذﻟك فلتو اتبﺎع اإلجﺮاءاك
اﻟتﺎﻟلﺔ:
 يقﻮم املﺸ (ﺣ ب الحﺎﻟﺔ) إالﺎ تتقديو الب خط تذﻟك ﻟالﻤؤس ﺔ أو تت بئﺔ وتﻮقلع ﻧﻤﻮذج املؤس ﺔ الخﺎه تذﻟك.
 تقﻮم املؤس ﺔ تدراسﺔ اﻟتغلل املطالﻮب وإتالغ املﺸ (ﺣ ب الحﺎﻟﺔ) إالﺎ ب دم تﻮفﺮ اإلالكﺎﻧلﺔ اﻟفنلﺔ ﻟالتغلل املطالﻮب أو تتﻮفﺮهﺎ والﺎ ينتج
ﻋﻦ ذﻟك الﻦ تغلل ﻋلى رسﻮم الش ا اﻟﺸهﺮي .ﻛﻤﺎ قد تقﻮم املؤس ﺔ تإش ﺎر املﺸ تتفﺎﺻلل أخﺮى الال أجﻮر النﺸﺎء او املتطالبﺎك
ً
اﻷخﺮى اﻟت يجب تﻮفل هﺎ ال بقﺎ الﻦ قبل املﺸ .
 يقﻮم املﺸ تإتالغ املؤس ﺔ تﻤﻮافقته الخطلﺔ ﻋلى دراسﺔ املؤس ﺔ ودفع اﻟتكﺎﻟلف واﻷجﻮر املذكﻮرة فيهﺎ.
 يقﻮم املﺸ تتﻮفل املتطالبﺎك الﻦ أﻋﻤﺎ الدﻧلﺔ وشﺮوط فنلﺔ ال بقﺔ أو تﻤديداك أو سل هﺎ وﻋند قبﻮ املؤس ﺔ تﺎﻟتجهلزاك اﻟفنلﺔ واملﺎﻟلﺔ
ً
واملتف ﻋاليهﺎ ال بقﺎ تبدأ املؤس ﺔ تﺎﻟتنفلذ.
( :)8التﻄﻮيﺮوالتادﻳث:
 يﺤ ﻟالﻤؤس س س س س س سسﺔ إﺣال الخطﻮط وﻧقالهﺎ داخل اﻟ س س سسن الك واس س س سستمدام اﻷجهزة اﻟت تﺮاهﺎ دون اﻋ اض الﻦ املﺸ س س س ﻋلى ذﻟك ﻛﻤﺎ يﺤ
ﻟالﻤؤس س س س س س سسﺔ تطﻮيﺮ الخدالﺔ و/أو تﺤدي هﺎ و/أو تغلل /ت ديل اﻟتجهلزاك اﻟفنلﺔ ويجب ﻋلى املﺸ س س س الﻮاﻛبﺔ ذﻟك اﻟتطﻮيﺮ واﻟتﺤديث وتغلل
وت ديل تجهلزاته الخﺎﺻ سسﺔ ته تﺤلث يجب أن تتﻮاف الع تجهلزاك املؤسس س سسﺔ ول تتﺤﻤل هذه اﻷخل ة أي ال سسئﻮﻟلﺔ قﺎﻧﻮﻧلﺔ أو الﺎﻟلﺔ تنتج ﻋﻦ
ذﻟك.

ً
رابعا :ﺷﺮوط وضﻮابط ﺧاص بخدمات التراسﻞ واالﻳثرنت
 .1ضﻮابط تقدﻳم الخدم :
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 .aيتو تقديو الخدالﺔ ﺿﻤﻦ الﻮاقع ثﺎتتﺔ ﻟالﻤﺸ .
 .bيﻤﻜﻦ تقديو الخدالﺔ ب ﺎك يمتﺎرهﺎ املﺸ وف تﺎقﺎك الخدالﺔ امل تﻤدة الﻦ قبل املؤس ﺔ.
 .cت نف الخدالﺔ تﺎﻟنﻮع (املحلي) في ﺣﺎ تو تقديﻤهﺎ ﻟالﺮبط تلن ﻧقطتلن ثﺎتتتلن في إ ﺎر اﻟتجﻤع اﻟ ﻤﺮان ﻟالﻤدينﺔ أو املنطقﺔ اﻟﻮاﺣدة والﺎ زاد
ﻋﻦ ذﻟك فت نلف تﺎﻟنﻮع (اﻟﻮ ل ) وفي ﺣﺎ الخالف ﺣﻮ ذﻟك الع املﺸ تتو الست ﺎﻧﺔ ت ﻮر اﻷقﻤﺎر اﻟ نﺎﻋلﺔ ﻟت للن الحدود الﺎ تلن
ً
اﻟنقطتلن بﺸكل دقل وتﺤديد ت نلفهﺎ املنﺎسب وفقﺎ ﻟهذيﻦ اﻟنﻮﻋلن ﻋلى ﺿﻮء الﺎ سيتﺤدد.
 .dﻧﻈﺎم الخدالﺔ دفع القدم (ال ب ) الع االكﺎﻧلﺔ تقديو الخدالﺔ تنﻈﺎم اﻟفﻮتﺮة وبﻤﺎ ل يت ﺎرض الع الﺣكﺎم اﻟﻮاردة في اﻟفقﺮة اﻟاﺎﻟاﺔ اﻟبند  2الﻦ
هذه اﻟﻮثلقﺔ (شﺮوط تقديو الخدالﺔ – ﺮيقﺔ اﻟ داد).
 .2ضﻮابط وﺷﺮوط مﻨح الخصﻮمات:
تتلح املؤسس سسﺔ شسﺮائح خ سسو ﻋلى الشس اكﺎك اﻟﺸسسهﺮيﺔ تنﺎء ﻋدد الﻦ امل ﺎيل (اﻟ س ﺔ الجﻤﺎﻟلﺔ – ن سسبﺔ اﻟﻮ ل الى املحلي – ﻋدد اﻟنقﺎط واﻟقنﻮاك)
ً
وفقﺎ ﻟاليﻮاتط اﻟتﺎﻟلﺔ:
 -1الخ س سسﻮالﺎك امل تﻤدة ت سستند الى ال ﺎيل الﺤددة (أﻋاله) وﻟكل ال لﺎر ﻋدد الﻦ شس سﺮائح الس سستهال (الشس س اكﺎك في ذاك الخدالﺔ) وﻟكل شس سسﺮيﺤﺔ
ن بﺔ خ و ال لنﺔ.
 -2يتو اﺣت سسﺎب ن سسبﺔ الخ سسو اﻟت ي سستﺤقهﺎ املﺸ س ﻋند اﻧطبﺎ اش س اكﺎته في الخدالﺔ (الجﻤل اش س اكﺎته في خدالﺔ واﺣدة) مل لﺎر الﻦ ال ﺎيل
الخ سسو تﺤ سسب اﻟﺸ سسﺮيﺤﺔ الس سستهالﻛلﺔ ويﻤﻜﻦ ان ينطب ﻋلى املﺸ س أﻛث الﻦ ال لﺎر الﻦ امل ﺎيل اﻟاالثﺔ أو كالهﺎ ش سسﺮيطﺔ اﻟ زااله تﺎﻟ سسداد
املنتﻈو ﻟالﺮسﻮم امل تﺤقﺔ.
 -3يتو اﺣت سسﺎب الخ سسﻮم امل سستﺤقﺔ ﻟالﻤﺸ س في نهﺎيﺔ كل سسسنﺔ الﺎﻟلﺔ ﻋلى أسسسﺎا الش س اكﺎك اﻟدوريﺔ واﻟت تو ت سسديد فﻮاتل هﺎ بﺸسسكل النتﻈو
ويتو قلدهﺎ كﺎش اكﺎك القدالﺔ ﻟال نﺔ املﺎﻟلﺔ اﻟتﺎﻟلﺔ.

ً
ﺧام ا :ﺷﺮوط وضﻮابط ﺧاص بخدم االنترنت املخص
أ) ال ياسات والضﻮابط والﺸﺮوط املتعلق باستخدام الخدم :

 oيقﺮ املﺸ تأن اﻟغﺮض الﻦ الش ا في الخدالﺔ هﻮ ﻟالستمدام اﻟشخص واﻟنهﺎئ الﻦ قباله أو الﻦ قبل الﻮظفله ﻟالنفﺎذ إلى اإلﻧ ﻧت
ً
ً
واﻧه يال زم ب دم إﻋﺎدة تل هﺎ ﻟآلخﺮيﻦ تأي شكل الﻦ اﻷشكﺎ الﺎﻟو يﻜﻦ الﺮخ ﺎ ﻟه تذﻟك وفقﺎ ﻟالقﺎﻧﻮن.
 oيقﺮ املﺸ تأن الخدالﺔ ﻟي ت خدالﺔ ﺻﻮتلﺔ ﻋﺎالﺔ.
 oيال زم املﺸ وامل تمداللن اﻟتﺎب لن ﻟه ب دم تﻮﺻلل الخدالﺔ أو الﺤﺎوﻟﺔ تﻮﺻلالهﺎ الع أي خدالﺔ ﺻﻮتلﺔ ﻋﺎالﺔ تﻤﺎ في ذﻟك شبﻜﺔ
ً
الت ﺎلك اﻟ ﺎالﺔ  PSTNأو أي خدالﺔ ﺻﻮتلﺔ أو خدالﺔ فلديﻮ أخﺮى الال (خدالﺔ اﻟ ﻮك  )VOIPالﺎﻟو يﻜﻦ املﺸ الﺮخ ﺎ ﻟه تذﻟك
الﻦ قبل املؤس ﺔ.
 oﻋلى املﺸ اﻟقلﺎم تﺎﻟﺮقﺎتﺔ ﻋلى امل تمداللن اﻟتﺎب لن ﻟه وﺿﻤﺎن ال ﺎللﺔ أي إسﺎءة استمدام أو تهديد تو تﺤديده الﻦ قبل
املؤس ﺔ الﻦ خال تنفلذ اإلجﺮاءاك اﻷالنلﺔ اﻟف ﺎﻟﺔ واملنﺎسبﺔ.
 oيال زم املﺸ (او امل تمداللن اﻟﺮسﻤللن اﻟتﺎب لن ﻟه) تﺎمل ؤوﻟلﺎك اﻟتﺎﻟلﺔ:
 أالﻦ تلﺎﻧﺎك امل تمداللن.
 تزويد املؤس ﺔ بهﻮيﺔ امل تمداللن امل ئﻮﻟلن وإتقﺎء ال الﻮالﺎتهو الﺤدثﺔ وف اللﺔ.
 يال زم جﻤلع امل تمداللن تﻤﻦ فيهو امل تمداللن املفﻮﺿلن ب دم إﻋﺎدة تلع "اﻟتطبلقﺎك امل تيﺎفﺔ" الال تطبلقﺎك اﻟ زود
تﺎﻟب يد اإلﻟلﻜ ون وتطبلقﺎك تﻤﺮيﺮ املكﺎملﺎك اﻟ ﻮتلﺔ ﻋب تﺮوتﻮكﻮلك الﻧ ﻧت .FTP , HTTP , VoIP
 الﻟ زام تﺎلتفﺎقلﺎك املﻮق ﺔ الع املؤس ﺔ وﻟﻦ تتﺤﻤل املؤس ﺔ أي ال ئﻮﻟلﺔ ﻋﻦ ت ﺮفﺎك سل ال ئﻮﻟﺔ أو استمدام سل
الالئو كﺎﻟﻜﺸف ﻋﻦ تلﺎﻧﺎك امل تمداللن ً
سﻮاء الﻦ قبل املﺸ أو امل تمداللن اﻟتﺎب لن ﻟه ويتﺤﻤل املﺸ وﺣده ال ئﻮﻟلﺔ
ً
أي ت ﺮفﺎك أو تجﺎوزاك تﻤت تﺎستمدام تلﺎﻧﺎك الستمدام امل الﻤﺔ ﻟه إلى أن يتو إتالغ املؤس ﺔ رسﻤلﺎ تإخالء ال ئﻮﻟلﺔ
ب ض امل تمداللن أو تغلل هو أو أن تلﺎﻧﺎتهو تو ت ﺮيبهﺎ.
 oيال زم املﺸ تﺤﻤﺎيﺔ اﻟﺸبﻜﺔ الﻦ إسﺎءة الستمدام وسالالﺔ شبﻜﺔ الﻧ ﻧت اﻟ ﺎالﺔ وشبﻜﺔ وأﻧﻈﻤﺔ املؤس ﺔ والﻦ ﺣ املؤس ﺔ
فﺮض رقﺎتﺔ إلى املدى اﻟالزم اﻟذي يﻤﻜنهﺎ الﻦ تﺤديد الﺎ إذا كﺎن املﺸ ينتهك أي قلد أو شﺮط في استمدام الخدالﺔ.
ب) ال ياسات والضﻮابط املتعلق بالخدمات امل حق :
 -1خدالﺔ تسللل اسﻤﺎء اﻟنطﺎقﺎك هي خدالﺔ تقدالهﺎ املؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك ﻛمدالﺔ ال ﺎﺣبﺔ اختلﺎريﺔ وهي في ﻧفس اﻟﻮقت ل تﻤنع
املﺸ الﻦ الح ﻮ ﻋلى هذه الخدالﺔ ﻟدى جهﺔ أخﺮى وﻟﻜﻦ في هذه الحﺎﻟﺔ فإﻧه يتﻮجب ﻋلى املﺸ تأﻛلد الح ﻮ ﻋلى كﺎفﺔ
ً
الحقﻮ اﻟيﺮوريﺔ واﻟ اخلا اﻟت تاثت الالﻜلته ﻷسو اﻟنطﺎ وبﻤﺎ ل يت ﺎرض الع ﺿﻮاتط اﻟتسللل امل تﻤدة الﺤاللﺎ.
 -2يﻮاف املﺸ ﻋلى سلﺎسﺔ تسللل أسﻤﺎء اﻟنطﺎقﺎك وتﺮقلو اﻟﺸبﻜﺔ اﻟت تقﺮهﺎ املؤس ﺔ وفي جﻤلع اﻷﺣﻮا فإن اسو اﻟنطﺎ وﻋنﺎويﻦ
ً
الﻧ ﻧت اﻟت تقدالهﺎ املؤس ﺔ هي خدالﺎك اللحقﺔ تﺎلخدالﺔ وتبقﻰ الﻦ الﻤتالكﺎك املؤس ﺔ ول ي د ذﻟك تنﺎزل النهﺎ.
 -3الﻦ ﺣ املﺸ تقديو الب إنهﺎء اي خدالﺔ اللحقﺔ الﻦ املؤس ﺔ الﺎﻟو يﻜﻦ هنﺎ اتفﺎ خط الﻮقع اﻟطﺮفلن ينا تمالف ذﻟك.
 -4في ﺣﺎ رسبﺔ املﺸ الح ﻮ ﻋلى الخدالﺔ ﻋب ﻧقطﺔ اﻟنفﺎذ الحﺎﻟلﺔ ﻟالﺸبﻜﺔ اإلف اﺿلﺔ الخﺎﺻﺔ "اﻟقﺎئﻤﺔ ﻋلى شبﻜﺔ اﻟس IP-VPN
 "MPLSامل تمدالﺔ ﻷسﺮاض اإليث ﻧت وتقدم ب د ذﻟك تطالب إنهﺎء خدالﺔ اإليث ﻧت في الﻮقع ال لن فإن خدالﺔ اﻟنفﺎذ املخ ا ﻟإلﻧ ﻧت
ً
في ﻧفس املﻮقع سﻮف تنقطع تب ﺎ ﻟذﻟك.
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ً
سادسا :ضﻮابط املعدات والتجهيزات الﻄﺮفي

يال زم املﺸ ﻋند استمدااله ﻟالﻤ داك واﻟتجهلزاك اﻟطﺮفلﺔ ﻟلخدالﺔ تﺎآلت :
ﻋدم اﻟنفﺎذ ﻟلخدالﺔ /خدالﺎك اخﺮى ﻋب اﻷﻟلﺎف اﻟيﻮئلﺔ تﺎستمدام ال داك ﺮفلﺔ سل ال تﻤدة الﻦ قبل املؤس ﺔ أو تﺎستمدام أجهزة
ﺮفلﺔ ت ﻤح تﻤﺸﺎرﻛﺔ تالك الخدالﺎك أو ﻧقالهﺎ أو ت ديالهﺎ أو نسخهﺎ أو إذاﻋتهﺎ أو تﻤﺮيﺮهﺎ تطﺮيقﺔ أو تأخﺮى إلى أجهزة ﺮفلﺔ أخﺮى.
ﻋدم تﺤﺮيك أو ت ديل أو نسخ أو تث أو تﻮﺻلل أو تﻤﺮيﺮ الخدالﺔ أو جزء النهﺎ إلى أي أجهزة ﺮفلﺔ أو شبكﺎك أو أﻧﻈﻤﺔ أخﺮى تدون
الﻮافقﺔ خطلﺔ ال بقﺔ الﻦ املؤس ﺔ وأي استمدام أو ﻧفﺎذ ﻟلخدالﺔ بﺸكل المﺎﻟف مليﻤﻮن هذه اﻟﻮثلقﺔ ي د استمدام سل قﺎﻧﻮن
ي ﺮض املﺸ إلنهﺎء الخدالﺔ ودفع اﻟت ﻮييﺎك اﻟالزالﺔ اﻟت تﺮاهﺎ املؤس ﺔ النﺎسبﺔ ﻟذﻟك.
ﻋدم الﺸﺎرﻛﺔ أو إﻋﺎدة تجﻤلع أو فك تجﻤلع أو تﻮزيع أو الﻤﺎرسﺔ أي أﻋﻤﺎ اشتقﺎقلﺔ ﻋلى الخدالﺔ أو اﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ.
إستمدام الخدالﺔ الﻦ قباله وﻷسﺮاض أﻋﻤﺎﻟه الخﺎﺻﺔ ول يﺤ ﻟه استمداالهﺎ ﻷسﺮاض تطﻮيﺮ أي تطبلقﺎك أو أﻧﻈﻤﺔ قد تؤثﺮ أو تتداخل
تطﺮيقﺔ أو تأخﺮى ﻋلى أداء خدالﺎك املؤس ﺔ.
األول :في حال استخدام املﺸترك معدات طﺮفي تابع للمؤس مع الخدم :
تﻈل الالﻜلﺔ امل داك اﻟطﺮفلﺔ تﺎب ﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك في كل اﻷﺣﻮا  .وﻟيس الﻦ ﺣ املﺸ إﻋﺎدة تلع أو تﻮزيع أو تﻮفل
اﻟ خلا اللزئ تﺎستمدام ال داك املؤس ﺔ ﻷي ﺮف ثﺎﻟث.
يﻮاف املﺸ ﻋلى الﺎ يلي:
 oأن يقﻮم تﺎستمدام امل داك اﻟطﺮفلﺔ الخﺎﺻﺔ تﺎملؤس ﺔ ﻷسﺮاض اﻟ زود تﺎلخدالﺔ فقط وبﻤﺎ يتﻤﺎش ت الع اﻟقﻮاﻧلن اﻟنﺎفذة وت اللﻤﺎك
املؤس ﺔ.
 oاستمدام ال داك املؤس ﺔ املتﻮافقﺔ فقط اﻟت تكﻮن تﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤاللﺔ جلدة.
 oاﻟ ﻤﺎح ﻟالﻤؤس ﺔ أو الﻦ يﻤاالهﺎ فقط إلجﺮاء أي إﺿﺎفﺔ أو ت ديل أو إزاﻟﺔ ﻋلى تالك اﻟتجهلزاك.
ً
 oإخطﺎر املؤس ﺔ ﺣﺎل تأي أﺿﺮار أو فقدان ﻟتالك امل داك وت ﻮيض املؤس ﺔ ﻋﻦ تالك اﻷﺿﺮار ويال زم املﺸ تﺎملحﺎفﻈﺔ ﻋلى تالك
امل داك بﺸكل النﺎسب الﻦ أي فقدان أو أﺿﺮار أو أقطﺎع أو خﺮاب قد يت ثب ﻋلى املؤس ﺔ.
 oأن يتو تﻮﺻلل امل داك تﺎﻟﺸبﻜﺔ تﺎستمدام ﻋالبﺔ إنهﺎء اﻟﺸبﻜﺔ املقدالﺔ ﻋب املؤس ﺔ فقط.
ً
 oاﻟ ﻤﺎح ﻟالﻤؤس ﺔ تﺎﻟتفتيش أو فﺤا ال داتهﺎ إالﺎ اللداﻧلﺎ في الﻮقع املﺸ أو ﻋﻦ ب د.
 oإﻋﺎدة وارجﺎع ال داك وتجهلزاك و ﺮفلﺎك املؤس ﺔ ﻧتلجﺔ إلنهﺎء الخدالﺔ خال سب ﺔ أيﺎم ﻛﺤد اقص ت الﻦ تﺎريﺦ انهﺎء الخدالﺔ أو
دفع قلﻤتهﺎ ﻟالﻤؤس ﺔ في ﺣﺎ اﻟتالف أو اﻟفقدان.
الثاني :في حال استخدام املﺸترك ملعداته الﻄﺮفي في مﻮ اقع :
ً
 -1يال زم املﺸ تتقديو ال داك ﺮفلﺔ التﻮافقﺔ الع امل ﺎيل اﻟفنلﺔ ﻟتﺸغلل الخدالﺔ وفقﺎ ﻟالتﺎلي:
 oان تكﻮن امل داك اﻟطﺮفلﺔ اﻟت قﺎم تتﻮفل هﺎ الطﺎتقﺔ ملﻮاﺻفﺎك املؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك.
ً
 oوﺿع وإﻋداد امل داك اﻟطﺮفلﺔ في املكﺎن املتف ﻋالله في تﺎريﺦ سﺎت ﻟتﺎريﺦ ت اللو الخدالﺔ املتف ﻋالله الﺎﻟو يتو التفﺎ خطلﺎ ﻋلى
خالف ذﻟك.
ً
 oأن يقﻮم تإجﺮاء اﻟ لﺎﻧﺔ واﻟتﺸغلل ﻟالﻤ داك اﻟطﺮفلﺔ بقﺎ مل ﺎيل اﻟتﺸغلل واﻟ لﺎﻧﺔ اﻟقلﺎسلﺔ امل تﻤدة الﻦ قبل املؤس ﺔ تﻤﺎ في
ذﻟك تﺮﻛلب الكﺎبس إشﺎراك اﻷالﺎن واﻟتﺤدياﺎك.
ً
 oأن يكﻮن املﺸ ال ئﻮل ﻋﻦ إﻋداداك وتﻮافقلﺔ تﺸغلل امل داك اﻟطﺮفلﺔ ﻟلخدالﺔ.
 oأن يقﻮم وبﻤجﺮد تالقله إش ﺎر الﻦ املؤس ﺔ تتصحلح أو استبدا اﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ اﻟت ﺣددك املؤس ﺔ ﻋدم تﻮافقهﺎ الع تﺸغلل
الخدالﺔ أو الﻦ املحتﻤل أن ت ثب تداخل الع الخدالﺔ أو اﻟﺸبﻜﺔ الع اﻟ زااله اﻟكﺎالل تدفع أي تكﺎﻟلف إﺿﺎفلﺔ تﺤﻤالتهﺎ املؤس ﺔ
ﻧتلجﺔ ﻟذﻟك.
 oﻛﺸف امل داك اﻟطﺮفلﺔ اﻟتﺎب ﺔ ﻟه واملﺮتبطﺔ تﺎلخدالﺔ/الخدالﺎك ملﻤال املؤس ﺔ ويقﺮ املﺸ تأن إخفﺎقه في اإليفﺎء بهذه املتطالبﺎك
سﻮف يﻤنع إالكﺎﻧلﺔ استمدااله ﻟلخدالﺔ وسل ف املؤس ﺔ الﻦ أي ال ئﻮﻟلﺔ في ﻋدم ت اللو الخدالﺔ.
 -2ﻋند رسبﺔ املﺸ في إنهﺎء الخدالﺔ فإﻧه يال زم تﻤﻮافﺎة املؤس ﺔ تﺎﻟت ﺎريح اﻟالزالﺔ ﻟدخﻮ املﻮقع وتقديو كﺎفﺔ اشكﺎ امل ﺎﻋدة اﻟالزالﺔ
ﻟتﻤﻜلن الﻤال املؤس ﺔ الﻦ تنفلذ اجﺮاءاك ف ل/انهﺎء الخدالﺔ الﻦ اﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ اﻟتﺎب ﺔ ﻟه وفي هذه الحﺎﻟﺔ فإن ﻟالﻤؤس ﺔ الح
ً
اﻟكﺎالل في اﻟت ﺮف تﺎﻟكﺎتل /اﻟﺸ ل ة املﻮﺻالﺔ الى الﻮق ه وﻛذا اﻟتجهلزاك وامل داك اﻟتﺎب ﺔ ﻟهﺎ في املﻮقع وف الﺎ تﺮاه النﺎسبﺎ ﻟذﻟك.
 -3ﻟالﻤؤس ﺔ الح اﻟكﺎالل في وﺿع إﻋداداك الخدالﺔ في اﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ وإﻋﺎدة ﺿبط تالك اإلﻋداداك واﻟتأﻛد الﻦ تﻮافقهﺎ الع اﻟغﺮض
ً
اﻷسﺎس ﻟلخدالﺔ في أي وقت تﺮاه النﺎسبﺎ ﺣ ب تقللﻤهﺎ ﻟذﻟك.

ً
سابعا :الﻮاجبات وااللتزامات

أ -واجبات املؤس :
 -1تال زم املؤسس س س س سسﺔ تبذ كﺎفﺔ اللهﻮد املﻤﻜنﺔ إلﻋﺎدة تﻮﺻ س سسلل الخدالﺔ في ﺣﺎ ﺣدوث أي اخفﺎ تقل أو ﺣﺎﻟﺔ ﺎرئﺔ أو ب س سسثب اﻟت ديالك ﻋلى
اﻟﺸبﻜﺔ أو ﺻلﺎﻧتهﺎ ول ت ﺮح املؤس ﺔ تأي ادﻋﺎءاك تفلد تأن الخدالﺔ أو اﻟﺸبﻜﺔ خﺎﻟلﺔ الﻦ اﻟ لﻮب.
 -2سس سستقﻮم املؤس س س س سسﺔ تإﺻس سسالح اﻷﻋطﺎ ﺣﺎ ﺣدوثهﺎ وبﻤﺎ يتف الع اﻟ زاالﺎتهﺎ اﻟقﺎﻧﻮﻧلﺔ وذﻟك خال الدة أق س سسﺎهﺎ اسس سسبﻮع ﻋﻤل الﻦ تﺎريﺦ إتالسهﺎ
ً
خطلﺎ تذﻟك الﻦ قبل املﺸ .
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تال زم املؤسس سﺔ تﺎلحفﺎظ ﻋلى سسﺮيﺔ ال الﻮالﺎك املﺸس وﻋدم اإلف سﺎح ﻋنهﺎ تﺎسستثنﺎء امل الﻮالﺎك اﻟت يﻮاف املﺸس ﻋلى نﺸسﺮهﺎ او امل الﻮالﺎك
اﻟت يتو اإلف ﺎح ﻋنهﺎ تﻤﻮجب اﻟقﻮاﻧلن واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟتﺸﺮي ﺎك امل ﻤﻮ بهﺎ او تنﺎء ﻋلى الب رسم الﻦ اللهﺎك اﻷالنلﺔ او اﻟقيﺎئلﺔ.
تال زم املؤسس س سسﺔ تتأاللن إي سسﺎ الخدالﺔ ﻟالﻤﺸس س خال الدة ل تتجﺎوز ﻋﺸ سسﺮيﻦ ( )20يﻮم ﻋﻤل الﻦ تﺎريﺦ تقديو املﺸس س ﻟطالب الشس س ا في
الخدالﺔ وتﻮقلع وثلقﺔ الش س ا وختﻤهﺎ واس سستالم املؤس س سسﺔ ﻟﺮس سسﻮم وأجﻮر الخدالﺔ امل سستﺤقﺔ ﻋلى املﺸ س وقلﺎم املﺸ س تتﻮفل اﻟﺸ سسﺮوط
ً
تنﺎء ﻋلى البه
اﻟفنلﺔ امل سسبقﺔ ﻟتجهلز الﻮقع املﺸ س ﻋلى ﻧفقﺔ املﺸ س الخﺎﺻ سسﺔ وفي ﺣﺎﻟﺔ قلﺎم املؤس س سسﺔ تتقديو ﻋﺮض خﺎه ﻟالﻤﺸ س
ف ندهﺎ ت تﻤد اﻟﺸﺮوط والدد اﻟتﻮريد واﻟ ﻛلب اﻟﻮاردة في ذﻟك اﻟ ﺮض.
ت تب ﺣﺮﻛﺔ اﻟبلﺎﻧﺎك والت س س س سسﺎلك الخﺎﺻس س س سسﺔ الﻦ اﻷالﻮر اﻟ س س س سسﺮيﺔ اﻟت ل يجﻮز اﻧتهﺎ ﺣﺮالتهﺎ وذﻟك تﺤت ﺎئالﺔ امل س س س سسئﻮﻟلﺔ اﻟقﺎﻧﻮﻧلﺔ وتال زم
املؤس س سسﺔ ب دم الف سسﺎح ﻋﻦ الي سسﻤﻮن ات سسﺎلك املﺸ س ﻟديهﺎ تدون س سسند قﺎﻧﻮن  .ﻛﻤﺎ تال زم املؤس س سسﺔ ب دم الف سسﺎح ﻋﻦ امل الﻮالﺎك اﻟت
قدالهﺎ املﺸ س في وثلقﺔ الش س ا في الخدالﺔ تﺎسسستثنﺎء الﺎ يﻮاف ﻋالله املﺸ س أو تكﻮن ال الﻮالﺎك ﻋﺎالﺔ النﺸسسﻮرة أو ال الﻮالﺎك أسسسﺎسسسلﺔ ﻟتتبع
ً
وفقﺎ ﻟطالب اللهﺎك اﻷالنلﺔ أو اللهﺎك اﻟقيﺎئلﺔ أو ً
تنﺎء ﻋلى الب رسم الﻦ اﻟﻮزارة.
الت ﺎلك اﻟت يتو الف ﺎح ﻋنهﺎ
ً
تال زم املؤس ﺔ تإش ﺎر املﺸ خطلﺎ ﻋﻦ أي تغلل يطﺮأ ﻋلى ﻋنﻮان أو أرقﺎم اﻟتﻮاﺻل تﺎملؤس ﺔ تأي ﺮيقﺔ الﻤﻜنﺔ.
واجبات املﺸترك:
يالتزم اﻟﻤﺸتﺮ تﺎآلت :
دفع ﻛﺎفﺔ اﻟﻤبﺎﻟغ اﻟﻤ تﺤقﺔ ﻋالله ﻛﺎﻷجﻮر واﻟﺮسﻮم واﻟفﻮاتلر اﻟﻤتﺮتبﺔ ﻋالﻰ اﻟمدالﺔ ﻋند و/أو قبل تﻮاريﺦ استﺤقﺎقﻬﺎ.
أﻧه امل ئﻮ اﻟﻮﺣلد ﻋﻦ استمدام اشتﺮاﻛه وتﺎﻟتﺎﻟ فﺎن أي ﻋﻤاللﺔ تتو لستمدام الخدالﺔ قد تﻤت تﻮاسطﺔ اﻟﻤﺸتﺮ وتﺤت ال ؤوﻟلته.
ﻋدم اﻟتنﺎز ﻋﻦ اﻟمدالﺔ (الخدالﺎك) و/أو الﺸﺎرﻛﺔ و/أو تﺤﻮيل و/أو تأجل و/أو تم س س سسلا و/أو إﻋﺎدة تل هﺎ أو اﻷجهزة اﻟطﺮفلﺔ تﻤقﺎتل أو
ً
ً
تدون القﺎتل جزئلﺎ أو كاللﺎ ﻷيﺔ جهﺔ أخﺮى كﺎﻧت وبﺎي ﺣﺎ الﻦ اﻷﺣﻮا دون الﻮافقﺔ خطلﺔ ال بقﺔ الﻦ املؤس .
ً
أن يﻜﻮن ال ئﻮل ﻋﻦ تﻮفلﺮ ﺣﻤﺎيﺔ خﺎﺻﺔ ﻟتجهلزاته وأﻧﻈﻤته وذﻟك ﻟالﺤﻤﺎيﺔ الﻦ ﻋﻤاللﺎك اﻟقﺮﺻنﺔ أو الختﺮا أو الستمدام اﻟغل الﺸﺮوع
الﻦ قبل أي جﻬﺔ ﻛﺎﻧت ويﻜﻮن أييﺎ ال ؤول ﻋﻦ الستمدام اﻟ ﺤلح ﻟﻬذه اﻟمدالﺔ وﻋﻦ ﺣﻤﺎيﺔ ووقﺎيﺔ تلﺎﻧﺎته و/أو تﺮالجلﺎته الﻦ اإلﺻﺎتﺔ
تأي فلﺮوسﺎك قد تنتج الﻦ داخل شبﻜﺔ اإلﻧتﺮﻧت أو الﻦ ﻋﻤاللﺎك اﻟقﺮﺻنﺔ الﻦ اإلﻧتﺮﻧت وأن يقﻮم تأرشفﺔ اﻟقﺮه اﻟ الب قبل وت د
اﻟتنفلذ.
تنﺤ سسﺮ ال سسئﻮﻟلﺔ املؤس س سسﺔ في اﻟﺸ سسبﻜﺔ اﻟتﺎب ﺔ ﻟهﺎ واﻟت تنته ﻋند ﻧقطﺔ اﻟﺮبط اﻟنهﺎئلﺔ ﻟلخدالﺔ في الﻮقع املﺸ س (ﻧقطﺔ ت ساللو الخدالﺔ)
وفي ﺣﺎ الب املﺸ س س الﻦ املؤس س س س سسﺔ ﻷيﺔ خدالﺎك تكﻮن الﻦ ب د تالك اﻟنقطﺔ أو ﺿس سسﻤﻦ شس سسبكﺎك /تجهلزاك املﺸ س س في الﻮاق ه فتكﻮن تالك
الخدالﺎك تﻤقﺎتل فﻮاتل النف س س سسالﺔ ﻋﻦ اﻷجﻮر املذكﻮرة في هذه اﻟﻮثلقﺔ تﻤﻮجب ﻋﺮض تقدالﺔ املؤس س س س س س سسﺔ في ﺣلنه ﻟالﻤﺸ س س س ان تﻮفﺮك ﻟديهﺎ
إالكﺎﻧلﺔ فنلﺔ ﻟذﻟك.
ً
إشس ﺎر املؤسس سﺔ فﻮرا بﺸسكل شسفﻮي وإلحﺎقهﺎ تﻤذﻛﺮة خطلﺔ في ﺣﺎ فقدان أو سسﺮقﺔ اللهﺎز اﻟطﺮفي أو ال الﻮالﺎك املﺸس اﻟشسخ سلﺔ ﻟتقﻮم
املؤس ﺔ ب ﻤل اإلجﺮاءاك اﻟالزالﺔ.
ويقﺮ تأن جﻤلع ﺣقﻮ اﻟنﺸس س س سسﺮ :اﻟ الالﺎك اﻟتجﺎريﺔ تﺮاءاك الخ اع وجﻤلع ﺣقﻮ املالﻜلﺔ اﻟفﻜﺮيﺔ اﻷخﺮى (وتﺸس س س سسﻤل ﻋلى سس س س سسثلل املاﺎ ل
الح س س سسﺮ "اﻟب الجلﺎك اﻟبلﺎﻧﺎك اﻟتطبلقﺎك امل الﻮالﺎك اﻟن س س سسﻮه اﻟ س س سسﻮر اﻟفﻮتﻮسﺮافلﺔ املﻮسس س سسلقﻰ اﻷﺻس س سسﻮاك اﻟفلديﻮ اﻟﺸ س س س ﺎراك
ً
ً
ً
اﻟﺮالﻮز اﻷﻋﻤﺎ اﻟفنلﺔ" أو أيﺔ الﻮاد أخﺮى) في أي الﻦ الﺤتﻮيﺎك أو الي س سسﻤﻮن الخدالﺔ هي الالكﺎ خﺎﻟ س سسﺎ وﺣ س سسﺮيﺎ ﻟالﻤؤس س س س سسﺔ وﻋلى املﺸ س س
ً
استمدام الخدالﺔ وفقﺎ ﻟذﻟك.

أ)
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ستقﻮم املؤس في إيقﺎف الخدالﺔ املقدالﺔ ﻟالﻤﺸ ت ﻮرة كاللﺔ او جزئلﺔ في الحﺎلك اﻟتﺎﻟلﺔ:
تمالف او تأخﺮ اﻟﻤﺸتﺮ ﻋﻦ دفع أي أجﻮر او رسس س سسﻮم ال س س سستﺤقﺔ ﻋالله ﻟ س س سسﺎل املؤس س س س س س سسﺔ وذﻟك وف املدة املحددة في اﻟفﻮاتل واملطﺎﻟبﺎك
واش ﺎراك اﻟ داد.
إخال املﺸ س س تﺎي الﻦ اﻟﺸﺮوط والﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة في اﻟﻮثلقﺔ و/او س س سسلﺎس س سسﺔ الس س سستمدام املقبﻮ و/او اﻟﺸ س سسﺮوط والﺣكﺎم اﻟ ﺎالﺔ و/أو ﻋند
المﺎﻟفته إلﺣﻜﺎم قﺎﻧﻮن الت ﺎلك سﺎري اﻟﻤف ﻮ .
إلحﺎ  /اﻟت ثب تإلحﺎ أي ﺿﺮر ﻋلى شبﻜﺔ املؤس ﺔ وتجهلزاتهﺎ أثنﺎء استمدااله ﻟﻬذه اﻟمدالﺔ.
إخ ا أو الﺤﺎوﻟﺔ إخ ا أو استمدام سلﺮ قﺎﻧﻮﻧ ﻟالبلﺎﻧﺎك اﻟﻤﻮجﻮدة ﻋالﻰ اﻟﺸبﻜﺔ واﻟ ﺎدرة ﻋﻦ الﺤطﺔ ﻋﻤل أو الق و اﻟﻤﺸتﺮ .
ف ﺣﺎ وجﻮد الب خط الﻦ قبل اﻟجﻬﺎك اﻷالنلﺔ أو اﻟقيﺎئلﺔ أو ﻷسبﺎب أالنلﺔ او ﻟدواﻋ اﻟ الالﺔ اﻟ ﺎالﺔ.
استمدام اﻟﻤﺸتﺮ أو الﺤﺎوﻟﺔ استمدااله ﻟالمدالﺔ تﺸﻜل المﺎﻟف ﻟالتﺸﺮي ﺎك اﻟنﺎفذة أو اﺣتلﺎﻟ أو المل تﺎآلداب اﻟ ﺎالﺔ.
ﻋند وجﻮد أي ت ديل أو ﺻلﺎﻧﺔ ف اﻟنﻈﺎم ﻋالﻰ ان يتو وﺻل اﻟمدالﺔ ف أقﺮب وقت الﻤﻜﻦ دون دفع رسو إﻋﺎدة تﻮﺻلل ﻋالﻰ ان يتو اش ﺎر
اﻟﻤﺸتﺮ تذﻟك ال بقﺎً الﻦ قبل املؤس ﺔ وف ﻫذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ل تﻜﻮن املؤس ﺔ ال ؤوﻟﺔ ﻋﻦ ت ﻮيض اﻟﻤﺸتﺮ .
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ً
ثامﻨا :إﻳقاف الخدم :

-2
-3
-4
-5
-6
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ً
تاسعا :انهاء الخدم :

 -1ستقﻮم املؤس تإنهﺎء الخدالﺔ ت ﻮرة نهﺎئلﺔ وفسخ هذه اﻟﻮثلقﺔ دون الحﺎجﺔ الى اش ﺎر املﺸ في الحﺎلك اﻟتﺎﻟلﺔ:
 .aإذا تو اﻋالن افالا اﻟﻤﺸتﺮ او اﻋ ﺎره او تدﻫﻮر ﺣ ﺎب ائتﻤﺎﻧه واﺻبح الﻦ اﻟﻮاﺿح تﺎﻧه ﻟﻦ يالتزم تدفع اي الﻦ الﻟتزاالﺎك
اﻟﻤ تقباللﺔ تجﺎه املؤسس س ﻋالﻰ أن يتو إخطﺎر املؤسس س ف ﺣﺎﻟﺔ اﻟت فلﺔ أو اإلفالا وفي كل اﻷﺣﻮا تﺤتفظ املؤس س سسﺔ تﺤقهﺎ في

6

املطﺎﻟبﺔ تسأيﺔ البﺎﻟغ ال تﺤقهﺎ ﻟهﺎ.
 .bف ﺣﺎ قلﺎم اﻟﻤﺸتﺮ تتقديو أي وثﺎئ او ال الﻮالﺎك سلﺮ ﺻﺤلﺤﺔ أو اليالالﺔ أو اﺣتلﺎﻟلﺔ وﻟو يقو تت ﻮيب وﺿ ه خال أسبﻮع الﻦ
تﺎريﺦ اش ﺎره تذﻟك.
 .cقلﺎم اﻟﻤﺸتﺮ تإﻋﺎدة تلع/اﻟتنﺎز /تﺤﻮيل/تأجل /تم س س س سسلا اﻟمدالﺔ تأي شﻜل الﻦ اﻷشﻜﺎ ﻟطﺮف ثﺎﻟث و/أو أﻛاﺮ دون أخذ الﻮافقﺔ
ال بقﺔ الﻦ املؤس ﺔ تذﻟك.
ً
 .dﻋند اﻟتﻮقف ﻋﻦ تقديو الخدالﺔ الﻦ قبل املؤس س س ت سسﻮرة نهﺎئلﺔ او ﻋند تغلل هﺎ وإﺣال خدالﺔ أخﺮى تدل ﻋنهﺎ وفي هذه الحﺎﻟﺔ سسسيتو
إتالغ املﺸ ﻛلن تﻤﻮﻋد اﻧتهﺎء اﻟ ﻤل بهذه الخدالﺔ واﻟبدائل املتﺎﺣﺔ.
ً
 .eفي ﺣﺎ تو إيقﺎف الخدالﺔ بﺸ س س سسكل (نهﺎئ  /الؤقت) ﻋﻦ املﺸ س س س وفقﺎ ﻟلحﺎلك اﻟﻮاردة في اﻟفقﺮاك اﻟ س س سسﺎتقﺔ إليقﺎف الخدالﺔ دون إﻋﺎدة
الخدالﺔ خال ﻋﺸﺮة أيﺎم.
 -2إنﻬاء الخدم بﻨاء لﻰ طلب المﺸتﺮك:
 ﻟالﻤﺸتﺮ ﺣ اﻧﻬﺎء الخدالﺔ ف اي وقت الﺎ ﻟو تنا اﻟﻮثلقﺔ ﻋالﻰ خالف ذﻟك ﻋالﻰ أن يتو ت ديد جﻤلع اﻟﻤبﺎﻟغ واﻟﺮسﻮم اﻟﻤ تﺤقﺔ
ﻋالله ﺣتﻰ تﺎريﺦ البه انهﺎء الخدالﺔ.
 تقﻮم املؤس س س س سسﺔ تإيقﺎف الخدالﺔ في ال ﻈو الحﺎلك في أو يﻮم الﻦ اﻟﺸس سسهﺮ اﻟذي يلي اﻟطالب شس سسﺮيطﺔ ان يكﻮن قد الﺮ ﻋلى اش س س اﻛه ()30
ً
يﻮالﺎ ﻛﺤد أدنﻰ قبل تقديو الب اليقﺎف .وهنﺎ أﻧﻮاع الﻦ الش س س س س اكﺎك وأﻧﻮاع الﻦ اﻟ ﺮوض ل يﻤﻜﻦ إيقﺎف الخدالﺔ فيهﺎ إل ب د الﺮور
كﺎالل اﻟف ة املتف ﻋاليهﺎ.
 ل يﺤ ﻟالﻤﺸ س في أي ﺣﺎ الﻦ اﻷﺣﻮا اس س داد أيﺔ البﺎﻟغ قﺎم تدف هﺎ قبل تﺎريﺦ إيقﺎف الخدالﺔ تﻤﻮجب هذا اﻟبند .هذا الﺎ ﻋدى قلﻤﺔ
اﻟتأاللن اﻟذي يتو رده ملﺸ ك اﻟفﻮتﺮة او تﺤﻮياله الى ﺣ ﺎب خدالﺔ أخﺮى إذا كﺎن قد أوفى تجﻤلع الﻟ زاالﺎك اﻟت تقع ﻋلى ﻋﺎتقه.

ً
اﺷﺮا :االﺷعارات والﺸكاوى وحﻞ املﺸاكﻞ:
-1
-2

-3

-4

-5

كل اش ﺎر الﻦ قبل املؤس س س س س ﻟالﻤﺸتﺮ وتﺎﻟ ﻜس ف ﺣﺎ ﻛﻮﻧه خطلﺎ سلﻜﻮن سﺎريﺎ ﻋند ت اللﻤه اﻟﻰ اﻟ نﻮان املبلن ﻟﻜال اﻟطﺮفلﻦ ف
ﻧﻤﻮذج الب الشتﺮا .
يﺤ ﻟ س س س س س س املؤس س س س س ارسﺎ الش ﺎر اﻟﻜتﺮوﻧلﺎ ﻋب اﻟتطبل او ﺣ س سسﺎب املﺸ س س او اليﻤلل  E-MAILأو ﻋﻦ ﺮي اﻟفﺎﻛس  FAXاو خدالﺔ
اﻟﺮس س سسﺎئل اﻟق س سسل ة  SMSاﻟﻰ اﻟﻤﺸتﺮ وف ال الﻮالﺎك اﻟتﻮاﺻ س سسل املقدالﺔ النه واﻟﻤدرجﺔ ﺿﻤﻦ س س سسلالك وقلﻮد املؤسس س س س س س وسلتو اﻋتبﺎره
ال تالﻤﺎ الﻦ قبل اﻟﻤﺸتﺮ وﻧﺎفذ اﻟﻤف ﻮ اﻋتبﺎرا الﻦ اﻟلﻮم اﻷو ت د الرسﺎ .
ت تب اإلﻋالﻧﺎك واملنﺸ سسﻮراك واﻟ ﺮوض اﻟت سسﻮيقلﺔ واﻟت ديالك ﻋلى اﻷسس س ﺎر او أي ت ديالك أخﺮى تﺮتبط تﺎلخدالﺎك اﻟت تقﻮم بهﺎ املؤسس س سسﺔ
ﻋب وسﺎئل اإلﻋالن واإلﻋالم املختالفﺔ والﻮاقع املؤس ﺔ وﺻفﺤﺎتهﺎ في الﻮاقع اﻟتﻮاﺻل الجتﻤﺎﻋلﺔ تﻤاﺎتﺔ اش ﺎر وبالغ الﻦ املؤس ﺔ ﻟالﻤﺸ
تذﻟك.
يتو تم سسلا رقو هﺎتف ال الﻦ الﻦ قبل املؤس س سسﺔ ﻟﺸسسكﺎوى وخدالﺎك املﺸ س ﻛلن ويتو اﻟنﻈﺮ في أي ش سكﻮى واﻟﺮد ﻋاليهﺎ تﺎﻟ سسﺮﻋﺔ املﻤﻜنﺔ وفي
ﺣﺎ ثبﻮك أي الطﺎﻟبﺔ الﺎﻟلﺔ أو الﺸس س س سسﺎكل تت ال تﻤ س س س سستﻮى الخدالﺔ املقدالﺔ يتو اتمﺎذ الجﺮاءاك اﻟالزالﺔ تﺎﻟ س س س سسﺮﻋﺔ املﻤﻜنﺔ إلرجﺎع أيﺔ البﺎﻟغ
تت ال تأخطﺎء اﻟفﻮاتل خال ف ة أق سسﺎهﺎ شسسهﺮ الﻦ تﺎريﺦ تقديو اﻟﺸسسكﻮى .تقﻮم املؤس س سسﺔ تتالق اﻟﺸسسكﺎوى املقدالﺔ الﻦ قبل املﺸ س ﺣلث
يقﻮم اﻟشخا أو اﻟق و امل ل ﻟدى املؤس ﺔ تﺎﻟ ﻤل ﻋلى ﺣالهﺎ تأسﺮع وقت الﻤﻜﻦ.
تال زم املؤس ﺔ تﺎﻟت ﺎالل الع اﻟﺸكﺎوى املﻮجهﺔ إﻟيهﺎ الﻦ قبل املﺸ وسﺮﻋﺔ الستجﺎتﺔ ﻟهﺎ الع الﺮاﻋﺎة ﺣقﻮ املؤس ﺔ واملﺸ ﺣ بﻤﺎ ورد
في تنﻮد هذه اﻟﻮثلقﺔ.

املؤس ﺔ اﻟ ﺎالﺔ ﻟالت ﺎلك اﻟ الﻜلﺔ واﻟالسالﻜلﺔ
تو إقﺮارهﺎ تتﺎريﺦ2020/10/1 :م
ونﺸﺮك في املﻮاقع اﻟﺮسﻤلﺔ اﻟتﺎب ﺔ ﻟالﻤؤس ﺔ
http://ptc.gov.ye/ & https://yemen.net.ye/
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