
M2M عقد حلول موبايلي لالتصاالت اآللية

1. تعريفات:

موبايلي: شركة اتحاد اتصاالت وشركاتها التابعة.  .1.1

 ،)Vsaas( لخدمة المراقبـــة بالفيديو )M2M( الخدمة: حلول االتصـــاالت اآللية  .1.2
والتي تشـــمل حل شـــامل لتمكيـــن االتصاالت بيـــن األجهـــزة عبر خدمة 
البيانـــات ومنصة إدارة الشـــرائح )منصـــة M2M( وأي خدمة مســـاعدة أو 
خدمات أخـــرى تتعلق باالتصـــاالت المقدمة من موبايلي أو ســـتقدمها في 

. لمستقبل ا

مركـــز تحكـــم االتصـــاالت اآلليـــة )M2M( في موبايلـــي: بوابة مســـتخدم   .1.3
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لمنصة االتصـــاالت اآلليـــة )M2M( والتي تســـمح 

للمســـتخدمين النهائييـــن بـــإدارة شـــرائح SIM الخاصـــة بهم.

الشروط: شروط خدمة موبايلي.  .1.4

العميل: الكيان القانوني الذي يبرم عقد الخدمة مع موبايلي.  .1.5

عقـــود حلـــول االتصـــاالت اآلليـــة )M2M( أو العقـــود: العقد المبـــرم بين   .1.6
.)M2M( موبايلـــي والعميـــل لتقديـــم حلول االتصـــاالت اآلليـــة

األطراف: تشير إلى موبايلي وعمالئها.  .1.7

نمـــوذج تأهيل االتصاالت اآلليـــة )M2M(: النموذج والمســـتندات ذات الصلة   .1.8
التـــي يوقعهـــا العميـــل ويوافـــق عليها من أجـــل الحصول علـــى خدمة 

.)M2M( اآللية االتصـــاالت 

عرض الخدمة: عرض خدمة مقدم من موبايلي للعميل.  .1.9

أمر شـــراء العميل: طلـــب أمر الشـــراء الرســـمي الذي أرســـله العميل   .1.10
الخدمة. لشـــراء 

تاريخ بـــدء الخدمة: يشـــير إلى التاريخ الذي ســـيقوم فيه العميل بتنشـــيط   .1.11
.SIM شريحة 

2. النطاق:

تشـــكل هذه الوثيقـــة بأكملهـــا بأحكامها وشـــروطها كامـــل العقد   .2.1
والتفاهم بين الطرفين وتشـــمل نمـــوذج تأهيل خدمـــة المراقبة بالفيديو 
)VsaaS( ونمـــوذج طلب الخدمة وعـــرض الخدمة وتحل محـــل أية اتفاقيات 
مكتوبة أو شـــفوية أو إقرارات أو ترتيبات أو مفاهمـــات بينهما فيما يتعلق 

. مة لخد با

يؤكـــد الطرفان أنهمـــا لم يعتمـــدا أو يبرما ما في هذا العقد على أســـاس   .2.2
أي بيـــان أو إقـــرار أو أي ضمان آخر باســـتثناء مـــا نص عليه عـــرض الخدمة 

المرفق فـــي هذا العقد والذي يشـــكل جـــزًءا ال يتجزأ من هـــذا العقد.

المطالبـــة بخرق بنـــود العقد هي الوســـيلة الوحيدة المتاحـــة فيما يتعلق   .2.3
بـــأي تحريف أو بيـــان غيرصحيح يتـــم تقديمه بموجب هـــذه العقد. ولكن ال 
يحد هذا البند أو يســـتبعد أي مســـؤولية عـــن االحتيـــال أو أي أعمال أخرى 

شخصية. إصابة  أو  بالوفاة  تتســـبب 

يجـــب على العميل االلتـــزام بجميع الشـــروط واألحـــكام المنصوص عليها   .2.4
العقد. في هـــذا 

3. مدة الخدمة

يجـــب أن تكون الفتـــرة األولية لعقد حلـــول االتصاالت اآللية )M2M( ســـنة   .3.1
ميالديـــة واحـــدة ويتم تجديدهـــا تلقائًيـــا لفتـــرات مماثلة ما لـــم يخطر 
العميـــل موبايلي بنيته إنهـــاء العقد قبـــل )30( يوًما تقويمًيـــا من انتهاء 

الفتـــرة األولية أو فتـــرة التجديد.

يجـــب علـــى العميل عنـــد انتهـــاء أو إنهـــاء العقد دفـــع جميـــع المبالغ   .3.2
موبايلي  لشـــركة  المســـتحقة 

4. تقديم الخدمة وتفعيلها:

يجـــوز للعميل طلب الخدمة عن طريق إرســـال أمر شـــراء مرفـــق مع نموذج   .4.1
طلـــب خدمة مّوقـــع وعرض الخدمـــة ونمـــوذج تأهيل االتصـــاالت اآللية 

.)M2M(

 )M2M( موبايلـــي مســـؤولة عن تزويـــد العمالء بشـــرائح االتصاالت اآلليـــة  .4.2
والوصول إلـــى مركز تحكـــم موبايلي لالتصـــاالت اآللية )M2M( وتشـــغيل 
الخدمـــة. وللعميل فتـــرة )3( ايام عمـــل للتأكيد عن تقديـــم الخدمة وأنها 

صحيح. بشـــكل  تعمل 

شـــرائح SIM المذكورة في 4.2 أعـــاله مخصصة لخدمـــات االتصاالت اآللية   .4.3
)M2M(. وتناقـــش شـــروط تفعيل شـــرائح SIM هـــذه والشـــروط األخرى 

المذكـــورة فـــي امر الشـــراء على أســـاس كل حالة علـــى حدة.

مـــا لم يســـلم العميل إشـــعاًرا كتابًيـــا إلى موبايلـــي في غضـــون )3( أيام   .4.4
عمل المذكـــورة أعاله بعـــدم تثبيت الخدمـــة وفًقا لطلبـــه أو أن الخدمة 
ال تعمل بشـــكل صحيـــح، تبدأ الفوتـــرة من تاريـــخ بدء الخدمـــة المعمول 
به، بغـــض النظر عـــن شـــراء العميل للخدمـــات من مشـــغلين ومقدمي 
الخدمـــات  وموحديـــن انظمة اخرين لتشـــغيل الخدمة، وبغـــض النظر عن 

اســـتعدادية العميل لقبول تســـليم الخدمـــة المطلوبة.

في حالـــة إخطارالعميل موبايلي خـــالل الفترة الزمنية المذكـــورة أعاله أن   .4.5
الخدمة لم يتـــم تثبيتها وفًقا ألمـــر الخدمة أو أن الخدمة ال تعمل بشـــكل 
صحيـــح، فيجب على موبايلـــي تصحيح أوجـــه القصور في الخدمة وتســـليم 
الخدمة مـــرة أخرى إلـــى العميـــل، وبعد ذلك تتكـــرر العمليـــة المذكورة 

. بقا سا

يجب أن تحمل كمية شـــرائح االتصاالت اآلليـــة )M2M( المذكورة في نموذج   .4.6
طلب الخدمة نفس تاريخ التنشـــيط وســـتبدأ فوترتها من تاريخ التنشـــيط.

5. التكاليف المالية للخدمة:

يجب أن تشـــمل التكاليـــف المالية للخدمة رســـوم اســـتخدام المكالمات   .5.1
الصوتية والبيانات والرســـائل القصيرة، واإليجار الشـــهري، ورســـوم الجهاز 
وأي رســـوم أخرى يتم تحديدها وفًقـــا لتعريفات موبايلـــي لحلول االتصاالت 

.)M2M( اآللية 

يجب علـــى موبايلي إصـــدار فاتورة شـــهرية للعميل بالمبالغ المســـتحقة   .5.2
بموجـــب العقد.

يدفع العميـــل الفاتورة خـــالل )30( يوًمـــا تقويمًيا من تاريـــخ إصدارها. إذا   .5.3
فشـــل العميل في تســـوية المبلغ المســـتحق خالل المهلة المحددة، يحق 
لموبايلـــي تعليق جميـــع خدماتها للعميل. يســـتمر التعليـــق حتى يتم دفع 
المبلـــغ المســـتحق بالكامـــل. إذا لم يتم الدفع خالل شـــهرين مـــن تاريخ 

العقد. إلغـــاء  لموبايلي  يحق  الفاتـــورة،  إصدار 

إذا اعتـــرض العميـــل على محتـــوى الفاتورة فيجـــب عليه إخطـــار موبايلي   .5.4
كتابة بأســـباب االعتراض فـــي غضون )15( يوًمـــا تقويمًيا مـــن تاريخ إصدار 
الفاتـــورة. ســـتقوم موبايلـــي بالتحقيـــق في المســـألة باســـتخدام جميع 
الوســـائل التقنيـــة والعملية المتاحـــة ويعتبـــر قرارها في هـــذا الصدد 

. ئيًا نها

إذا رفضـــت موبايلـــي االعتراض، يجب علـــى العميل دفع المبلغ المســـتحق   .5.5
في غضـــون )7( أيام عمل مـــن تاريخ إخطـــاره بالرفض.

ال يجوز للعميل حجز أي مبلغ لم يتم تضمينه في االعتراض.  .5.6

يجـــب علـــى العميل دفـــع أي ودائـــع أو ضمانـــات تحددها موبايلـــي وفًقا   .5.7
لتقديرهـــا الخاص لضمـــان دفـــع فواتيرها.

تقع مســـؤولية ضمان اســـتخدام شـــرائح االتصاالت اآللية )M2M( بطريقة   .5.8
مناســـبة على العميل وحده. موبايلي غير مســـؤولة عن أي ســـوء استخدام 
العميـــل أو من يمثلـــه. جميع الرســـوم الناتجة عن ســـوء االســـتخدام أو 
االســـتخدام االحتيالي بمجـــرد تحديدهـــا وفًقا للبنـــد 5.4 يتم تســـويتها 

بالكامـــل من قبـــل العميل إلـــى موبايلي.

6. تعريفات الخدمة:

ســـيتم تحديد رســـوم الخدمة على النحـــو المتفق عليه بيـــن الطرفين. في   .6.1
حالة التعرفـــة المخصصة، يتم االتفاق علـــى توافر التعرفة بيـــن الطرفين. 

)M2M( شروط وأحكام خدمة االتصاالت اآللية



الخدمـــة لموافقات هيئة االتصـــاالت وتقنية المعلومات  وتخضع تعريفات 
.)CITC(

7. توفير المعلومات والسرية:

باســـتثناء أغراض هـــذا العقـــد، يتعهد كل طـــرف بأنه لن يســـتخدم أي   .7.1
معلومات ســـرية تتعلق بأعمال أو شـــؤون الطـــرف اآلخر أو إفشـــاءها أو 
تقديمها ألي شخص، باســـتثناء موظفيه أو ممثليه المهنين أو مستشاريه، 
وذلك حســـب الحاجـــة أو االقتضاء بموجـــب القانون أو أي ســـلطة قانونية 
أو تنظيميـــة، والتـــي قد يكون علـــى علم بهـــا أو قد تصل إلـــى علمه في 
المســـتقبل ويجب على كل من الطرفين بذل مســـاعيه لمنع نشـــر أي من 

المعلومات الســـرية المتعلقـــة بهذه األمور أو الكشـــف عنها.

تعّرف »المعلومات الســـرية« بأنهـــا معلومات من أي نوع وفي أي شـــكل   .7.2
بما فـــي ذلـــك الرســـومات والمواصفـــات والبيانـــات والرســـوم البيانية 
والمناقشـــات وما شـــابه ذلك والتـــي تم اختزالهـــا إلى نمـــوذج مكتوب 
تتعلـــق بغرض هذه الشـــروط واألحـــكام. ويجب أن يحدد الطـــرف المعلن 
عـــن المعلومات الســـرية بأنهـــا » ســـرية أو ملكية« مع وســـيلة إيضاح 
مناســـبة أو عالمة أو ختـــم أو أي توضيح مكتوب بـــارز. وتتضمن المعلومات 
الســـرية اإلفصاحات الشـــفوية شـــريطة أن يتم اختزال اإلفصاح الشـــفوي 
إلى نمـــوذج ملخص مكتوب، ويتم وضع عالمة »ســـري أو ملكية«، حســـب 
االقتضاء  وتســـليمها إلى الطـــرف المتلقي في غضـــون )30( يوًما تقويمًيا 
من اإلفشـــاء الشـــفوي  شـــريطة أن تكون طبيعة الملكيـــة للمعلومات 
قـــد تـــم تحديدها وقـــت اإلفصاح. بصـــرف النظر عـــن أي شـــيء وارد في 
هـــذا البند بخالف ذلـــك، ُتعتبر المعلومـــات )المكتوبة أو الشـــفوية( أيًضا 
بمثابـــة معلومات ســـرية إذا كان يجب التعامل معها بســـرية في الظروف 

المحيطـــة باالفصاح.

يتعهـــد كل طرف للطـــرف اآلخر بعدم الكشـــف عن المعلومات الســـرية   .7.3
كلًيا أو جزئًيا ألي شـــخص آخـــر دون موافقة كتابية من الطـــرف المفصح، 
باســـتثناء أن موبايلـــي لهـــا الحق في الكشـــف عـــن معلومـــات العميل 
الســـرية لموظفيهـــا ووكالئهـــا والمقاولين مـــن الباطـــن المعنيين في 

اســـتخدامها. أو  الخدمة  توريد 

يوافـــق الطرفان على أنـــه يجب حمايـــة المعلومات الســـرية للطرف اآلخر   .7.4
باســـتخدام نفس مســـتوى الرعاية الذي يطبقه كل طرف على المعلومات 

الســـرية الخاصة به.

ألغراض إعـــداد الفواتيـــر وإدارة حركتها والـــرد على استفســـارات العميل   .7.5
ومنـــع االحتيال وكشـــفه وتســـويق خدمـــات موبايلـــي، يجـــوز لموبايلي 
معالجة أي ســـجل في دليل محوســـب داخلـــي للمعلومات الســـرية ما لم 

يرفـــض العميل ذلـــك صراحة.

يحـــق لموبايلـــي أن تفحص من وقـــت آلخ االســـتخدام العميل وممثلـــوه للخدمات 
وطبيعة البيانـــات / المعلومـــات التي يرســـلونها أو يتلقونها عبـــر الخدمات.

8. االنهاء:

يجـــوز ألي من الطرفين إنهـــاء هذا العقد فور تقديمـــه إخطار خطي للطرف   .8.1
اآلخر فـــي حالة إفالس الطـــرف اآلخر أو إعســـاره أو إلتماســـه الحماية من 
دائنيـــه بموجب أي قانون أو إجـــراء قانوني؛ أو تعرض أو ســـمح بتعيين وصي 
أو مصفـــي أو متلقـــي إداري على ممتلكاتـــه أو أصولـــه أو لحيازتها؛ قد بدأ 
طواعيـــة أو اجبـــارا إجراءات حل أو تصفيـــة؛ أو توقف عن ممارســـة األعمال.

يجـــوز للعميـــل إنهـــاء هـــذا العقد من خـــالل إرســـال إشـــعار خطي إلى   .8.2
موبايلـــي قبل )30( يـــوم عمل لالنهـــاء عند نهايـــة أقصر مـــدة لاللتزام. 
في هـــذه الحالة، يجـــب على العميـــل أن يدفـــع لموبايلي جميع الرســـوم 

المســـتحقة وتســـوية جميع الفواتير المســـتحقة.

تبقى شـــروط العقـــد ذات الطبيعة المســـتمرة ســـارية حتى بعـــد إنهاء   .8.3
. لعقد ا

9. الملكية وحقوق الملكية الفكرية وترخيص البرمجيات:

تظل جميع حقـــوق الملكية الفكريـــة للخدمات والمعـــدات أو أي معدات   .9.1
أو برامـــج أو مـــواد مقدمة من موبايلـــي أو ممثليها أو وكالئها أو شـــركة 

تابعة لهـــا ملك لموبايلـــي أو مرخصيها.

ال يجـــوز للعميل اإلفصـــاح عن حقـــوق الملكيـــة الفكرية التـــي تقدمها   .9.2
موبايلي ألي طـــرف ثالـــث، وال يجوز اســـتخدامها ألغراضهـــا الخاصة.

يجـــب أن يظل أي عنـــوان IP تخصصه موبايلي للعميل ملـــك لموبايلي فقط   .9.3
فـــي جميع األوقات وســـيكون لـــدى العميـــل ترخيص غير قابـــل للتحويل 
الســـتخدام هـــذا العنوان طـــوال مدة هـــذا العقـــد. إذا تم إنهـــاء هذا 
العقـــد أو الخدمة ذات الصلة ألي ســـبب، فســـيتم إنهـــاء ترخيص العميل 

تلقائًيا.  IP عنوان  الســـتخدام 

10. المسؤولية واالستبعاد:

شـــريحة SIM ملك لموبايلـــي. ومع ذلك، فـــإن العميل مســـؤواًل عن أي   .10.1
عواقب تنشـــأ عن اســـتخدام شـــرائح SIM بشـــكل ينتهك الغرض منها أو 
القوانيـــن المعمول بها في المملكة العربية الســـعودية. دون المســـاس 
بأي حق عـــام، يجب على العميل تعويـــض موبايلي وإخالء مســـؤوليتها عن 

.SIM أي خســـائر أو أضرار ناتجة عن أي إســـاءة اســـتخدام لشريحة

موبايلـــي غير مســـؤولة في أي حال مـــن األحوال عن أي خســـارة للعميل   .10.2
فـــي اإليرادات أو الربح أو المدخـــرات المتوقعة أو ضرر غير مباشـــر أو تبعي أو 

عن فقـــدان البيانات أو تلفهـــا أو إتالفها.

تظل أحكام هذا البند سارية بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد.  .10.3

11. القوة القاهرة:

ال يتحمل أي طرف المســـؤولية اإلخفـــاق في أداء أي مـــن التزاماته بموجب   .11.1
هـــذه االتفاقية عندمـــا يكون هذا الفشـــل ناتًجـــا عن قـــوة قاهرة. في 
حـــال عرقل أي حـــدث من حاالت القـــوة القاهـــرة، أي طرف مـــن االمتثال 
اللتزاماتـــه بموجب هـــذه االتفاقيـــة لمـــدة )15( يوم عمل، ســـواء كانت 
مؤقتـــة أو دائمة )باســـتثناء       االلتزامات المالية(، يحـــق للطرف اآلخر دون 
تكبد أي مســـؤولية عن األضـــرار تأجيل أو إنهـــاء العقد كلًيـــا أو جزئًيا عن 
طريـــق إعطاء إشـــعار كتابي للطرف اآلخـــر. ولن يؤثر أي تأجيـــل أو إنهاء من 
هذا القبيـــل على حق الدفـــع لموبايلي مقابـــل الخدمة المقدمة مســـبقا 

القاهرة. القـــوة  وقوع  قبل 

12. القانون المطبق:

12.1. يخضع هذا العقد ويفســـر مـــن جميع النواحـــي وفقًا لقوانيـــن المملكة 
العربية الســـعودية.

يتـــم تطبيق جميـــع القـــرارات واللوائح الصـــادرة عن هيئـــة االتصاالت   .12.2
وتقنية المعلومـــات باإلضافة إلـــى التعليمات التوجيهيـــة لتوفير البيانات 
والمحتـــوى وخدمـــات اإلنترنـــت على جميـــع الحـــاالت التي لم يتـــم النص 

عليهـــا بموجب هـــذه الشـــروط واألحكام.

13. فض النزاع:

13.1. فـــي حالة نشـــوب أي نزاع بموجـــب هذا العقـــد، يجب علـــى الطرفين عقد 
مناقشـــة مباشـــرة على الفور مـــن أجل حل النـــزاع وديًا.

إذا لم يتـــم حل هذا النزاع أو تســـويته بشـــكل غير رســـمي في غضون   .13.2
)15( يوًمـــا تقويمًيا بعد إصدار الطرف األول لإلشـــعار، تحال هـــذه النزاعات 

لتســـويتها. الســـعودية  العربية  المملكة  لمحاكم 

14. التعيين:

يعتبر هـــذا العقد شـــخصًيا للعميل وال يجـــوز للعميل التنـــازل عن هذا   .14.1
العقـــد أو أي جزء منـــه أو تكليف أي مـــن حقوقه أو التزاماتـــه بموجبه.


