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ــاض، .  .  ــي الري ــادر ف ــم )0203896 0 ( الص ــاري بالرق ــجل التج ــي الس ــدة ف ــعودية، مقي ــاهمة س ــركة مس ــاالت، ش ــاد اتص ــركة اتح ش
ص.ب.9979، الريــاض 432  ، المملكــة العربيــة الســعودية )يشــار إليهــا هنــا بـــ »موبايلــي«( ســتزود العميــل المحــدد أدنــاه و/أو بـــ 
»طلــب الخدمــة« )»العميــل«( بالخدمــات )يشــار إلــى هــذه الخدمــة أو الخدمــات تحــت هــذا العقــد بـــ »الخدمــة« أو »الخدمــات« وفقــًا 
للســياق( الموضحــة فــي: أ( نمــوذج طلــب الخدمــة الصــادر بموجــب هــذا العقــد )»طلــب الخدمــة« أو »طلــب خدمــة«( وفــي ب( عــرض 

موبايلــي المرفــق بطلــب الخدمــة )»العــرض«( ووفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام )»األحــكام األساســية«(.

يشار إلى  موبايلي والعميل بموجب هذا العقد بصورة فردية بـ “الطرف« و بصورة جماعية بـ«الطرفان«. . 2. 

تخضــع جميــع الخدمــات وعالقــات الطرفيــن بموجــب هــذا العقــد فــي جميــع األوقــات ألحــكام وأنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية . 3. 
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أنظمــة هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.

تشــكل األحــكام األساســية، و “طلــب الخدمــة« و »العــرض« الموقــع عليــه مــن قبــل العميــل لخدمــات محــددة، االتفــاق الكامــل . 4. 
والمفاهمــة الكاملــة بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلــق بالخدمــة المطلوبــة، وتحــل محــل أي اتفاقيــات ســابقة ســواء كانــت مكتوبــة أو 
شــفهية، كمــا وتحــل محــل أيــة اقــرارات أو ترتيبــات أو تفاهمــات ســابقة بيــن الطرفيــن بخصــوص الخدمــة. وفيمــا يخــص أي خدمــة 
ــة بـــ  ــالخدمة المطلوب ــن بـ ــرض« المعنيي ــة«، و »الع ــب الخدم ــية«، و«طل ــكام األساس ــار إجمااًللـــ »ألح ــل، يش ــا العمي ــام بطلبه ق
»العقــد«. وفــي حــال وجــود تعــارض بيــن أحــكام وثائــق العقــد فــإن األولويــة تكــون لـــ  ( »األحــكام األساســية« ثــم 2( »العــرض« ثــم 

3( »طلــب الخدمــة«. 

يتضمــن »طلــب الخدمــة« و«العــرض« المواصفــات والمميــزات وااللتزامــات والرســوم والقيــود والمــدة الخاصيــن بالخدمــة. وتتضمــن .  . 
الخدمــات بصفــة أساســية خدمــات االتصــال المباشــر وأرقــام االتصــال SIP والخدمــات ذات القيمــة المضافــة و/أو أي خدمــات أخــرى 
ذات صلــة تقدمهــا موبايلــي ضمــن »العــرض«. ويقــر العميــل ويفهــم أنــه مــن أجــل اســتمرار تفعيــل الخدمــات بموجــب هــذا العقــد، 
يجــب أن يكــون رقــم اتصــال SIP واحــد علــى األقــل نشــطا علــى الــدوام وهــو )»رقــم االتصــال الرئيســي«( للتســجيل والتوثيــق للمقســم 
الخــاص للعميــل )IP-PBX( مــع شــبكة االتصــال الهاتفيــة العامــة )PSTN( لموبايلــي. وال يمكــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف تعطيــل 

رقــم االتصــال الرئيســي أو إلغــاءه مــا لــم يتــم إنهــاء وإلغــاء كافــة »الخدمــات« المتعلقــة بــه. 

يتــم تفصيــل بيانــات ومعلومــات العميــل فــي »طلــب الخدمــة«. ويكــون العميــل ملزمــا )ويكــون مســؤوال عــن النتائــج المترتبــة علــى . 6. 
عــدم التقيــد بذلــك االلتــزام( بتزويــد موبايلــي بــأي تحديــث فــي معلوماتــه أو بياناتــه موثقــة بوثائــق داعمــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
ض عــن »العميــل«. وفــي حــال عــدم االلتــزام بمتطلبــات هــذه الفقــرة  المثــال ال الحصــر، الســجل التجــاري، وخطــاب تفويــض المفــوَّ
فلــن يكــون فــي مقــدور العميــل الدفــاع قانونــًا عــن ذلــك التغييــر فــي المعلومــات أو البيانــات ضــد موبايلــي ويجــوز لموبايلــي إنهــاء 

العقــد واســترداد كافــة المبالــغ والتعويضــات المســتحقة لهــا بســبب عــدم التــزام العميــل بشــروط هــذا البنــد. 

يؤكــد الطرفــان أنهمــا لــم يعقــدا هــذا العقــد عــن طريــق/ أو اعتمادًاعلــى أي بيــان أو إقــرار أو ضمــان أو أي تأكيــدات أخــرى مــا عــدا مــا . 7. 
هــو منصــوص عليــه صراحــة فــي هــذا العقــد.   

اإلجــراء التصحيحــي الوحيــد الــذي يمكــن اللجــوء إليــه فيمــا يتعلــق بــأي تحريــف أو تزويــر فــي البيانــات المقدمــة المتعلقــة بهــذا العقــد . 8. 
هــو االدعــاء بخــرق العقــد بموجــب شــروطه. وعلــى كل حــال ال يوجــد فــي هــذا البنــد مــا يحــدد أو يســتثني أيــة مســئولية عــن االحتيــال أو 

الغــش.

بتوقيعــه علــى العقــد، يقــر العميــل بمعرفتــه بكافــة خصائــص الخدمــات المقدمــة لــه والمميــزات والدقائــق المجانيــة وحدودهــا . 9. 
واالشــتراك الشــهري وأنــواع وخيــارات الســداد للخدمــات المتفــق عليهــا فــي إطــار هــذا العقــد. ويلتــزم العميــل ويتقيــد بشــكل تــام 

ويمتثــل لكافــة الشــروط واألحــكام المذكــورة فــي العقــد.

يتحمل العميل بمفرده في جميع األوقات المسؤولية عما يلي: . 0 . 

 .0 .  أمــن نظــم االتصــاالت الخاصــة بــه وحمايتــه ضــد االختــراق أو أي أعمــال احتياليــة مماثلــة؛ وســوء اســتخدام الخدمــة مــن قبــل أي 
مســتخدم لديــه صالحيــة الوصــول إلــى الخدمــة. 

عقد موبايلي للحلول الثابتة، الشروط وأحكام 



ــة المذكــورة أعــاله أو ســوء  ــراق أو األعمــال االحتيالي ــي قــد تنشــأ مــن االخت ــج واألضــرار الت كمــا يتحمــل بمفــرده المســؤولية عــن النتائ
ــئ.  ــتخدام الخاط ــتخدام او االس االس

ال يجوز للعميل إعادة بيع الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد ألي طرف ثالث ما لم تصرح موبايلي خطيًا بخالف ذلك. .   . 

طلب الخدمة. 2

ــة« .  .  ــب الخدم ــى »طل ــة ال ــية باإلضاف ــكام األساس ــد )األح ــق العق ــل لوثائ ــع العمي ــد توقي ــاريًا عن ــة س ــل للخدم ــب العمي ــر طل يعتب
ــة  ــاذج الخاص ــًا للنم ــمي، وفق ــراء رس ــر ش ــدار أم ــل إص ــن للعمي ــي.  يمك ــل موبايل ــن قب ــدة م ــة( المع ــات المطلوب ــرض« للخدم و«الع
بالعميــل، )»أمــر الشــراء«( للخدمــات المطلوبــة، وعلــى كل حــال فــإن أي شــروط وأحــكام متضمنــة فــي أمــر الشــراء وليســت جــزء مــن 

العقــد هــي الغيــة وباطلــة وليــس لهــا أي قيمــة.  

يوقــع العميــل علــى »األحــكام األساســية« لمــرة واحــدة مــع »طلــب الخدمــة« و«العــرض« الخاصيــن بــأول طلــب لـــ »الخدمــة«. ومــن . 2. 
ثــم فــإن أي طلــب خدمــة الحــق، ال يُلــَزم العميــل بالتوقيــع علــى »األحــكام األساســية« مــرة أخــرى ويوقــع فقــط علــى »طلــب الخدمــة« 
ــة«  ــب الخدم ــى »طل ــبقًا عل ــل مس ــا العمي ــي وقعه ــية الت ــكام األساس ــري األح ــة وتس ــدة المطلوب ــات الجدي ــرض« للخدم و«الع

والعــرض« الالحقيــن كمــا لــو كان وقــع عليهــا العميــل مــرة أخــرى مــع »طلــب الخدمــة« و«العــرض« الالحقيــن.  

يقــر ويوافــق العميــل، فيمــا يخــص كل خدمــة   طلبهــا العميــل بموجــب هــذا العقــد، علــى أن موبايلــي قــد أجــرت دراســة مبدئيــة . 3. 
لتغطيــة مواقــع العميــل )»المواقــع«(، يشــار إليهــا بـــ »الدراســة التمهيديــة”، وأن نتائجــه متضمنــة فــي »العــرض«. ويقــر ويوافــق 
ــة  ــج دراس ــة وأن نتائ ــع« المعني ــات لـــ »المواق ــم الخدم ــمي لتقدي ــزام الرس ــة االلت ــر بمثاب ــة« ال تعتب ــة التمهيدي ــل أن »الدارس العمي
التغطيــة النهائيــة لتوفيــر الخدمــة )يشــار إليهــا بـــ »الدراســة النهائيــة«( وتأكيــد إمكانيــة تقديــم الخدمــة ســيتم تزويدهمــا مــن 
قبــل موبايلــي الــى العميــل بعــد توقيــع العميــل علــى وثائــق العقــد الخاصــة بـــ »الخدمــات« المطلوبــة. ونتيجــة لظــروف لــم نكــن 
ــم  ــن تقدي ــه ال يمك ــر أن ــد ُتظه ــة ق ــة النهائي ــإن الدراس ــة« ف ــب الخدم ــرض« أو »طل ــى »الع ــع عل ــت التوقي ــي وق ــة لموبايل معلوم
الخدمــة لموقــع معيــن )أو مواقــع معينــة( أو أنــه يمكــن تقديمهــا مشــروطة برســوم إضافيــة يســددها العميــل. فــي كلتــا الحالتيــن، 
ســتقوم موبايلــي بإخطــار العميــل كتابــًة بنتائــج »الدراســة النهائيــة« وإذا مــا كانــت الخدمــة ســتقدم مقابــل رســوم إضافيــة يلــزم 
ســدادها مــن قبــل العميــل، وفــي خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلخطــار المذكــور آنفــًا، يملــك العميــل حريــة االختيــار فيمــا بين 
توقيــع »طلــب الخدمــة« المعــدل مــع الرســوم الجديــدة لتقديــم الخدمــة، أو إخطــار موبايلــي كتابــة أن الموقــع المعنــي )أو المواقــع 
المعنيــة( ملغــاة مــن »طلــب الخدمــة« )أو إلغــاء »طلــب الخدمــة« بالكامــل حســب الحــال(. إن عــدم قيــام العميــل بإبــالغ موبايلــي 
بقــراره فــي غضــون الثالثــة )3( أيــام عمــل الســالف ذكرهــا يعتبــر إلغــاء للموقــع المعنــي )أو المواقــع المعنيــة( أو »طلــب الخدمــة« 
ــم إصــدار »طلــب الخدمــة« بالكامــل يخــص فقــط الموقــع أو المواقــع الملغــاة(. ويكــون إلغــاء الموقــع )أو  المعنــي )إذا كان قــد ت

المواقــع( بــدون تحميــل موبايلــي أي مســئولية تجــاه أي أضــرار تكبدهــا )أو قــد يتكبدهــا( العميــل نتيجــة لهــذا اإللغــاء.  

ــتخطر . 4.  ــة وس ــل الخدم ــب وتفعي ــة تركي ــي عملي ــا ف ــتمضي قدم ــي س ــإن موبايل ــة، ف ــة إيجابي ــة النهائي ــج الدراس ــت نتائ ــال كان ــي ح ف
ــة”. ــب الخدم ــول “طل ــل بقب العمي

قبول الخدمة. 3

كشــرط مســبق لتقديــم الخدمــة، فإنــه علــى العميــل منــح موبايلــي إمكانيــة الوصــول غيــر المقيــد للمواقــع وتأديــة كافــة التزاماتــه .  .3
المنصــوص عليهــا فــي »العــرض« مــع بــذل العنايــة الواجبــة.

بخــالف المعــدات الــواردة فــي »العــرض« و المقدمــة مــن موبايلــي للعميــل كجــزء مــن »الخدمــات«، يلتــزم العميــل بتقديــم كافــة . 3.2
المعــدات والكابــالت والوصــالت والشــبكة واألجهــزة والبرامــج األخــرى أو مــا شــابه ذلــك، و المحافظــة علــي تشــغيليتها فــي جميــع 

األوقــات، بالقــدر الــذي يكــون ضروريــًا لتشــغيل »الخدمــات« بنجــاح. 

ــار . 3.3 ــل اختب ــى العمي ــل. عل ــول العمي ــار وقب ــزة لالختب ــة« جاه ــأن »الخدم ــل ب ــي العمي ــر موبايل ــة«، تخط ــغيل »الخدم ــب وتش ــد تركي عن
»الخدمــة« والتوقيــع علــى نمــوذج قبــول »الخدمــة« خــالل ثالثــة )3( أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلخطــار الســالف ذكــره. تعتبــر »الخدمــة« 
مقبولــة مــن قبــل العميــل إذا لــم يتــم تقديــم إشــعار خطــي مــن قبــل العميــل ينــص علــى أن »الخدمــة« ال تعمــل بشــكل صحيــح 
مــع تقديــم التفاصيــل الكافيــة الخاصــة بهــذا الفشــل خــالل الثالثــة )3( أيــام عمــل الســالف ذكرهــا، و فــي هــذه الحالــة يعتبــر هــذا 
القبــول قبــواًل ضمنيــًا مــن قبــل العميــل دون تحفــظ فــي اليــوم األول مــن مــدة الثــالث )3( أيــام عمــل المذكــورة أعــاله. و يشــار إلــى 
تاريــخ القبــول أو القبــول الضمنــي للخدمــات المشــار إليــه بـــ »تاريــخ بــدء الخدمــة« و الــذي يبــدأ يعتبــر تاريــخ بــدء إصــدار الفواتيــر الخاصة 

بـــ »الخدمة«.



فــي حــال إرســال العميــل إلشــعار خطــي خــالل الفتــرة الموضحــة أعــاله يفيد بــأن »الخدمــة« ال تعمــل بشــكل صحيــح، ســتقوم موبايلي . 3.4
بإصــالح أي قصــور فــي »الخدمــة« ثــم يتــم تكــرار عمليــة اختبــار قبــول »الخدمــة« وفقــًا لشــروط فقــرة 3.3 أعــاله.

بدء الخدمة ومدتها. 4

باســتثناء خدمــة أرقــام خطــوط الـــ SIP، يلتــزم العميــل بتلقــي أي خدمــة مــزودة مــن قبــل موبايلــي بموجــب هــذا العقــد لمــدة أدناهــا .  .4
ــة«، أي  ــب الخدم ــي »طل ــا ف ــوص عليه ــزام المنص ــدة االلت ــن م ــى م ــد األدن ــة« أو الح ــدء الخدم ــخ ب ــن »تاري ــهرا م ــر )2 ( ش ــي عش أثن
ــى لمــدة  ــى لمــدة االلتــزام«(، باســتثناء خدمــة أرقــام االتصــال SIP. ويكــون »الحــد األدن المدتيــن أطــول )يشــار إليهــا بـــ »الحــد األدن

االلتــزام« المتعلقــة بـــ أرقــام االتصــال  SIP هــي 30 يومــا مــن »تاريــخ بــدء الخدمــة«.

بعــد انقضــاء “الحــد األدنــى لمــدة االلتــزام” بالنســبة لـــ “الخدمــات”، يتــم تجديدهــا تلقائيــا دوريــًا بصــورة شــهرية و بنفــس الشــروط . 4.2
واالحــكام المطبقــة فــي العقــد إلــى أن يتــم إنهــاء “الخدمــات” بمــا يتوافــق مــع أحــكام العقــد. 

 .  السرية  

 . . تعــرف “المعلومــات الســرية” بأنهــا أي معلومــات علــى أي طبيعــة كانــت أو فــي أي شــكل كان، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتبادلــة 
ــا  ــات وم ــات والمناقش ــعار والمخطط ــروض األس ــف وع ــات والتكالي ــات والبيان ــية والمواصف ــومات الهندس ــن كالرس ــن الطرفي بي

شــابهها، والتــي تــم اإلفصــاح عنهــا كتابيــًا أو شــفهيا، والتــي تتعلــق بأغــراض هــذا العقــد.

2. . يتعهــد كل مــن الطرفيــن بالمحافظــة علــى ســرية هــذه “المعلومــات الســرية” وبعــدم اســتخدام أو إفشــاء أو إيصــال أو كشــف أي   
مــن هــذه المعلومــات كليــًا أو جزئيــا ًألي طــرف ثالــث باســتثناء موظفــي موبايلــي وممثليهــا ومهنييهــا ومستشــاريها والشــركات 
التابعــة لهــا ووكالئهــا ومتعاقديهــا مــن الباطــن أو حســب ضــرورة تنفيــذ المشــروع أو حســب مقتضــى أنظمــة المملكــة العربيــة 
الســعودية ويجــب أن يبــذل الطرفــان الجهــود المطلوبــة لمنــع نشــر أو إفشــاء أي مــن “المعلومــات الســرية” باســتثناء مــا نــص عليــه 

أعــاله فــي هــذا العقــد. 

3. . ال تتضمن “المعلومات السرية” المعلومات التالية:
 .3. . التي تكون أو تصبح جزءًا من المعلومات المتوفرة للعامة دون إفصاح المتلقي لهذه المعلومات بالمخالفة للعقد. 

3.2. . التي تكون معروفة مسبقا للمتلقي بشكل واضح دون أي التزام بالسرية.
3.3. . التي طورها المتلقي بشكل مستقل دون االعتماد على “المعلومات السرية”.

3.4. . التي يحصل عليها المتلقي من طرف آخر دون التزام بالسرية.
 .3. . التي تكون واجبة االفصاح بموجب النظام المطبق.

6. مرافق موبايلي

 .6 »مرافــق موبايلــي« تعنــي أيــة ممتلــكات تملكهــا موبايلــي أو أيــة ممتلــكات مرخصــة لهــا أو مســتأجرة مــن قبلهــا أو أي من شــركاتها 
ــزات،  ــن التجهي ــا م ــة وغيره ــات الطرفي ــمل: النهاي ــة« وتش ــم »الخدم ــل لتقدي ــة بالعمي ــع« الخاص ــي »المواق ــتخدم ف ــة وتس التابع
ــات،  ــة البيان ــدات خدم ــوالت، ووح ــرات( والمح ــات )الراوت ــات والموجه ــوط، والبواب ــالك، والخط ــة، واألس ــاف البصري ــارات، واأللي والمس
وأجهــزة االســتقبال واالرســال الالســلكية والكبائــن و الرفــوف والغــرف الخاصــة ومــا شــابه ذلــك«. ويشــمل المصطلــح أي معــدات 

توفرهــا موبايلــي للعميــل بموجــب هــذا العقــد. 

ــر تلــك  ــًا، تبقــى ملكيــة كافــة مرافــق موبايلــي ملــكا لموبايلــي. وتقــوم موبايلــي بتوفي ــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك كتابي 6.2 مــا ل
ــدة ولتعمــل كمــا ينبغــي. ــة جي المرافــق وصيانتهــا لتبقــى بحال

ــة  ــى البيئ ــة عل ــل المحافظ ــى العمي ــب عل ــات ويج ــع األوق ــي جمي ــل ف ــدى العمي ــة ل ــة اآلمن ــي بالرعاي ــق موبايل ــى مراف ــب أن تحظ 6.3 يج
ــه موبايلــي مــن وقــت آلخــر( لـــ »مرافــق موبايلــي«. ال يجــوز  المناســبة )كمــا هــو منصــوص عليــه فــي »العــرض« أو كمــا توصــي ب
للعميــل وال يجــوز لــه بــأن يســمح لألطــراف األخــرى بإعــادة ترتيــب أو فصــل أو إزالــة أو محاولــة إصــالح أو غيــر ذلــك مــن العبــث بــأي 
مــن »مرافــق موبايلــي« دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن موبايلــي. وباســتثناء الخســائر واألضــرار التــي تتســبب 
فيهــا موبايلــي أو حــدث مــن أحــداث القــوة القاهــرة، فــإن العميــل يكــون دائمــا مســئوال عــن الخســائر واألضــرار الالحقــة بـــ »مرافــق 
ــاع  ــبب انقط ــل بس ــا العمي ــي يتكبده ــرار الت ــن األض ــئولية ع ــرف المس ــت أي ظ ــي تح ــل موبايل ــد. ال تتحم ــدة العق ــالل م ــي« خ موبايل

ــه تحــت هــذا البنــد. الخدمــة كنتيجــة إلخفــاق العميــل فــي التقيــد بالتزامات

6.4 ال يجــوز أن يســتخدم العميــل أي مــن »مرافــق موبايلــي« فــي أي غــرض غيــر الغــرض الــذي خصــص مــن قبــل موبايلــي عنــد توفيــر ذلــك 
المرفــق.



 .6 فــي حــال فشــل العميــل فــي التقيــد بالتزاماتــه بموجــب هــذا البنــد وتســبب هــذا الفشــل بفقــد أو أضــرار لمرافــق موبايلــي، فإنــه يجــب 
علــى العميــل تعويــض موبايلــي عــن كامــل التكلفــة الفعليــة الســتعادة أي مرافــق لموبايلــي تمــت ســرقتها أو تلفهــا أو تدميرهــا أو 

. ها فقد

6.6 يتعهــد العميــل بالســماح لموبايلــي بإزالــة »مرافــق موبايلــي« مــن »المواقــع« الخاصــة بالعميــل فــورا بعــد انتهــاء أو إلغــاء العقــد أو 
»طلــب الخدمــة« المعنــي، أو غيــر ذلــك حســب مــا تــرى موبايلــي بغــرض المحافظــة علــى »الخدمــة« أو تحســينها.

6.7 لــن تكــون موبايلــي مســئولة عــن تشــغيل أو صيانــة أي أجهــزة أو مرافــق متعلقــة بـــ »الخدمــة« وخاصــة بالعميــل. وال تقــدم موبايلــي 
ــه وأي  ــل أو مرافق ــزة العمي ــة بأجه ــور المتعلق ــن األم ــك م ــر ذل ــداد أو إدارة أو أداء أو غي ــن إع ــئولية ع ــة مس ــل بأي ــد وال تقب أي تعه

مســائل أخــرى متصلــة بذلــك. 

7. رسوم الخدمة والتعريفة والحد االئتماني 

 .7 يتضمــن »طلــب الخدمــة« و/أو »العــرض« الرســوم الغيــر متكــررة )NRC( والرســوم الشــهرية المتكــررة )MRC( وأي أتعــاب أو رســوم 
أخــرى يجــب ســدادها مــن قبــل العميــل إلــى موبايلــي مقابــل »الخدمــات« المقدمــة بموجــب هــذا العقــد )يشــار اليهــا مجتمعــة بـــ 

»الرســوم«(.

ــعارا  ــي إش ــدم موبايل ــى أن تق ــوم عل ــر الرس ــي تغيي ــق ف ــزام«، الح ــرة االلت ــى لفت ــد األدن ــاء »الح ــب انقض ــا، عق ــي وحده ــون لموبايل 7.2  يك
إلــى العميــل مدتــه ســتة )6( أشــهر قبــل تاريــخ ســريان ذلــك التغييــر. ويجــوز ارســال ذلــك اإلشــعار مــن خــالل البريــد اإللكترونــي أو 
الفاكــس الــى الشــخص المعنــي لــدى العميــل والمحــدد فــي »طلــب الخدمــة« أو »العــرض«. ويحــق للعميــل، بعــد إخطــاره بالتغييــر 
المذكــور فــي »الرســوم«، إمــا االســتمرار فــي »الخدمــة« أو إنهائها/إلغائهــا. وعــدم قيــام العميــل بإخطــار موبايلــي بإنهــاء »طلــب 

الخدمــة« المعنــي قبــل انقضــاء مــدة الســتة )6( أشــهر المســبقة الذكــر يعتبــر قبــوال للرســوم الجديــدة المذكــورة. 

7.3 ال تشــمل رســوم الخدمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العقــد ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( المطبقــة علــى الخدمــة ويكــون العميل 
مســئوال كليــا عــن ســداد قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة المطبقــة حاليــا أو أي ضريبــة أخــرى يتــم تطبيقهــا فــي المســتقبل علــى 
الخدمــة حيــث ســيتم فوترتهــا وحســابها علــى العميــل بشــكل منفصــل وفقــا للقوانيــن واألنظمــة الســارية فــي الوقــت الــذي يتــم 

فيــه تقديــم الخدمــة.

7.4 يحــق لموبايلــي لوحدهــا مــا يلــي: أ( تحديــد الحــد االئتمانــي بشــأن رســوم االســتخدام، ب( تغييــر الحــد االئتمانــي )رهنــا باإلشــعار المســبق( 
فــي أي وقــت، أو ج( القيــام دون تحمــل مســؤولية تجــاه العميــل بتعليــق المكالمــات الصــادرة ألولئــك المســتخدمين الذيــن وصلــوا 
إلــى الحــد االئتمانــي المحــدد مســبقا. يمكــن للعميــل أن يطلــب رفــع الحــد االئتمانــي أو تخفيضــه، إال أنــه مــن حــق موبايلــي المنفــرد 
ــوم  ــداد الرس ــد س ــة عن ــادرة المعلق ــات الص ــتئناف المكالم ــم اس ــان. ويت ــد االئتم ــع ح ــل لرف ــب العمي ــبب طل ــدون س ــض ب أن ترف

المســتحقة لموبايلــي بالكامــل. 

 8. الفواتير والتسديد
 .7.بدءا من »تاريخ بدء الخدمة«، سيستلم العميل فاتورة تشمل »الرسوم« المستحقة للفترة البادئة من »تاريخ بدء الخدمة« إلى اليوم 

السابع )7( من الشهر التالي مباشرة، وسيتم من بعد ذلك بشكل شهري، تسليم فواتير بـ »الرسوم« المستحقة لكل شهر الحق. 
وستتم المطالبة بجميع الرسوم بعد تقديم »الخدمات« ما لم يَُنص على خالف ذلك في طلب الخدمة أو العرض. 

7.2. تكــون جميــع الفواتيــر مســتحقة الســداد بعــد ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة مــا لــم تتــم اإلشــارة إلــى خــالف ذلــك فــي »طلــب 
الخدمــة« وتكــون كافــة المدفوعــات بالريــال الســعودي.

7.3. إذا لــم يســدد العميــل المبالــغ الغيــر متنــازع عليهــا خــالل ثالثيــن )30( يومــا المذكــورة أعــاله، ودون المســاس بحقــوق موبايلــي األخــرى 
تحــت العقــد، أو القانــون، أو بنظــام المســئولية التقصيريــة، فــإن موبايلــي تملــك الحــق فــي إيقــاف الخدمــة دون أي مســئولية تجــاه 
العميــل عــن أي أضــرار تكبدهــا نتيجــة لذلــك اإليقــاف، وســتقوم موبايلــي بإشــعار العميــل قبــل خمســة ) ( أيــام مــن إيقــاف الخدمــة. 
كمــا يحــق لموبايلــي رفــض أي تفعيــالت جديــدة وإبــالغ الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة ) ســمة ( بعــدم وفــاء العميــل 

بالســداد دون الرجــوع إلــى العميــل. ويعــاد تفعيــل الخدمــات فــورا بعــد الســداد. 

9. الفواتير المتنازع عليها

 .9 إذا رفــض العميــل أي جــزء مــن الفاتــورة فيجــب عليــه أن يشــعر موبايلــي خطيــًا خــالل ســتين )60( يومــا مــن تاريــخ الفاتــورة للمطالبــة 
ــة  ــات الضروري ــزاع والمعلوم ــوع الن ــر موض ــغ والفواتي ــة، والمبل ــة المطالب ــن طبيع ــة ع ــل الكافي ــاء التفاصي ــع إعط ــا م ــي يدعيه الت

ــازع عليــه. ــرة بالمبلــغ المتن لتحديــد الخدمــات المتأث



9.2 إذا لــم يقــدم العميــل اعتراضــه علــى أي فاتــورة خــالل فتــرة ســتين )60( يومــا مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة يعتبــر متنــازاًل عــن حقــه فــي 
االعتــراض.

9.3 يلتزم العميل باالستمرار في سداد المبالغ غير المتنازع عليها بانتظام وال ينبغي ان يتأثر ذلك بأي نزاع بين الطرفين.

9.4 في حالة حل النزاع لصالح موبايلي فعلى العميل أن يسدد المبلغ المتنازع عليه فورًا أو خالل المدة التي تقررها موبايلي.

0 . إنهاء وتعليق الخدمة

 .0 . يمكــن ألي مــن الطرفيــن إنهــاء هــذه االتفاقيــة بإرســال إشــعار خطــي إلــى الطــرف اآلخــر فــي حالــة إفــالس الطــرف اآلخــر أو إذا أصبــح 
غيــر قــادر علــى الوفــاء بالتزاماتــه أو فــي حالــة طلبــه للحمايــة مــن دائنيــه بموجــب أي وضــع أو إجــراء نظامــي، أو ســمح بتعييــن أميــن 
أو مصفــي أو حــارس قضائــي علــى أمالكــه وأصولــه أو حيازتهــا، أو إذا بــدأ بإجــراءات تصفيتــه طوعــا أو بشــكل غيــر طوعــي، أو حلــه أو 

إقفــال أعمالــه أو إذا توقــف عــن ممارســة أعمالــه.

ــل  ــل: )أ( إذا فش ــي للعمي ــعار خط ــى إش ــاًء عل ــوري بن ــر ف ــا، بأث ــا أو جزئي ــة«، كلي ــب خدم ــد أو أي »طل ــذا العق ــي ه ــي أن تنه 0.2 . لموبايل
العميــل فــي ســداد مديونياتــه أو أي مبالــغ غيــر متنــازع عليهــا مســتحقة خــالل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ اإلشــعار بذلــك الفشــل؛ أو 
)ب( إذا فشــل العميــل فــي تصحيــح أي خــرق مــادي لهــذا العقــد خــالل مــدة ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ اإلشــعار بذلــك الفشــل؛ أو )ج( 
بــدون إبــداء أســباب، و بــدون تدخــل المحاكــم أو تحمــل موبايلــي أليــة مســئولية، عــن طريــق إرســال إشــعارا خطيــا إلــى العميــل قبــل 
االنهــاء بمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن )30( يومــا. و ال تكــون موبايلــي فــي هــذه الحالــة مســؤولة عــن ســداد قيمــة أي خســائر أو نفقــات أو 

تعويضــات أو مطالبــات يقدمهــا العميــل فيمــا يخــص هــذا اإلنهــاء.  

0.3 . بــدون اإلخــالل باســتحقاق موبايلــي لرســوم اإلنهــاء المبكــر المفصلــة فــي بنــد 4-0  أدنــاه، يجــوز للعميــل إنهــاء هــذا العقــد )أو أي 
»طلــب  خدمــة«( بــدون إبــداء أســباب عــن طريــق إرســال إشــعار خطــي مســبق قبــل ثالثيــن )30( يومــا مــن تاريــخ اإلنهــاء إلــى موبايلــي.

0.4 . إذا تــم إنهــاء العقــد )أو »طلــب الخدمــة«( خــالل »الحــد األدنــى لمــدة االلتــزام« كنتيجــة لتخلــف العميــل عــن الســداد أو بــدون ابدائــه 
أي أســباب لالنهــاء، فإنــه باإلضافــة إلــى الرســوم المســتحقة للخدمــات التــي قدمتهــا موبايلــي قبــل تاريــخ اإلنهــاء فــإن العميــل ملــزم 
بســداد: أ( رســوم الخدمــة الغيــر مقدمــة لمــا هــو متبقــي مــن مــدة »الحــد األدنــى لمــدة االلتــزام« بــدءا مــن تاريــخ اإلنهــاء )كمــا لــو 
كانــت الخدمــات قــد تــم تقديمهــا بالكامــل(؛ وب( أي تكاليــف أخــرى تكبدتهــا موبايلــي نتيجــة لذلــك اإلنهــاء )يشــار إلــى هــذه الرســوم 

مجتمعــة بـــ »رســوم اإلنهــاء المبكر«(. 

 .0 . فــي حــال طلــب العميــل إلغــاء »طلــب الخدمــة« قبــل »تاريــخ بــدء الخدمــة«، فــإن العميــل يتعهــد بســداد مبلــغ عشــرة آالف ريــال 
ســعودي )0,000  ر.س( كغرامــة مقابــل ذلــك اإللغــاء، باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أشــغال خاصــة بحفــر وتركيــب األليــاف البصريــة 

التــي تكبدتهــا موبايلــي.

0.6 . يمكــن للعميــل طلــب تعليــق الخدمــة مؤقتــا طوعيــا فقــط عنــد اســتيفاء الشــروط التاليــة مجتمعــة: أ( انتهــاء مــدة »الحــد األدنــى 
لمــدة االلتــزام«، و ب( تقديــم العميــل إشــعار خطــي لموبايلــي قبــل ســتين )60( يومــا مــن تاريــخ تعليــق الخدمــة المطلوبــة، و جـــ( أن ال 
تزيــد مــدة التعليــق عــن اثنــى عشــر )2 ( شــهرا، و د( أن ال يتــم التعليــق خــالل ثالثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء التعليــق الســابق، و هـــ( 

موافقــة العميــل علــى ســداد رســوم متكــررة بمقــدار عشــرة بالمئــة )%0 ( مــن الرســوم الشــهرية المتكــررة خــالل فتــرة التعليــق.

0.7 . تصبح جميع المبالغ المستحقة لموبايلي ولم تسدد، عند إنهاء العقد أو »طلب الخدمة«، مستحقة وواجبة السداد فورا. 

  . الملكية و حقوق الملكية الفكرية ورخصة البرامج

 .  . تبقــى كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي أي أجهــزة أو برامــج أو مــواد توفرهــا موبايلــي كجــزء مــن الخدمــات بموجــب هــذا العقــد 
)بمــا فــي ذلــك مرافــق موبايلــي( ملــكا لموبايلــي أو ملــكا لمرخصيهــا حســبما يقتضــي األمــر.

ــة التــي توفرهــا موبايلــي بموجــب هــذا العقــد ألي غــرض مــن  2.  . ال يجــوز للعميــل االفصــاح عــن أو اســتخدام حقــوق الملكيــة الفكري
األغــراض عــدا تلــك المرخــص لهــا فــي هــذا العقــد أو غيــره مــن قبــل موبايلــي.  

3.  . إن أي عنــوان بروتوكــول انترنــت IP تــم تخصيصــه مــن قبــل موبايلــي للعميــل هــو ملــك لموبايلــي وحدهــا فــي جميــع األوقــات و يملــك 
العميــل رخصــة غيــر قابلــة للتحويــل الســتخدام هــذه العناويــن لمــدة هــذا العقــد. إذا تــم إنهــاء هــذا العقــد أو أي » طلــب خدمــة« 

ألي ســبب مــن األســباب فــإن رخصــة العميــل الســتخدام عناويــن بروتوكــول االنترنــت IP المعنيــة تنتهــي تلقائيــا. 



2 . اإلقرارات والضمانات

 .2 . يضمــن ويقــر كال الطرفيــن بــأن: )أ( لــه كامــل الحــق والســلطة فــي إبــرام هــذا العقــد أو أي »طلــب خدمــة«، وتنفيــذ وتســليم التزاماته 
والقيــام بهــا تحــت هــذا العقــد أو أي »طلــب خدمــة«؛ و )ب( أنــه  حصــل  علــى جميــع الموافقــات الالزمــة والرخــص والموافقــات األخرى 
كمــا يلــزم لتأديــة  التزاماتــه بموجــب هــذا العقــد و أي »  طلــب خدمــة« )»الحقــوق المطلوبــة«(؛ و )ج( أنــه ســيحافظ علــى صالحيــة 
ــة  ــة المعقول ــود التجاري ــيبذل  الجه ــا، و س ــة به ــد الخاص ــوق التجدي ــى أي حق ــه، عل ــى نفقت ــيحصل، عل ــة«،  و س ــوق المطلوب »الحق
للحصــول علــى التمديــدات واإلضافــات والبدائــل الالزمــة الســتمرارية »الحقــوق المطلوبــة« خــالل مــدة العقــد أو »طلــب الخدمــة« 
المعنــي؛ و )د( يجــب عليــه فــي جميــع األوقــات  االعتــراف واالمتثــال لجميــع األنظمــة واللوائــح المطبقــة وااللتــزام بهــا، بمــا يشــمل، 

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تلــك األنظمــة واللوائــح الخاصــة بهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. 

2.2 . تبــذل موبايلــي أفضــل جهودهــا لضمــان جــودة الخدمــة وامتثالهــا للوائــح هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. ومــع ذلــك، يعتبــر 
العميــل دائًمــا قــد قبــل الخدمــة كمــا هــي مقدمــة مــن موبايلــي. وال تكــون موبايلــي، باســتثناء مــا هــو متفــق عليــه فــي اتفاقيــة 
مســتوى الخدمــة، مســؤولة تجــاه العميــل عــن أي توقــف مؤقــت للخدمــة أو تراجــع أو عــن أي ســبب أيــا كان. ومــع ذلــك تبــذل موبايلــي 
جهودهــا المعقولــة إلعــادة الخدمــة إلــى حالتهــا الطبيعيــة قــدر المســتطاع. وال تضمــن موبايلــي: أ( خلــو الخدمــة مــن الخطــأ أو عــدم 

انقطاعهــا، أو ب( أن اســتخدام العميــل لـــ »الخدمــات« لــن يترتــب عليــه فقــد فــي البيانــات أو البرامــج الخاصــة بالعميــل. 

ــات  ــروط والضمان ــرارات والش ــع اإلق ــإن جمي ــاري، ف ــة« س ــب خدم ــد أو أي » طل ــذا العق ــي ه ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــتثناء م 2.3 . باس
ــكام  ــر، أي أح ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك، عل ــر ذل ــام أم غي ــب النظ ــة، بموج ــة أم ضمني ــت صريح ــواء كان ــكام، س ــن األح ــا م وغيره

ــام.  ــه النظ ــمح ب ــذي يس ــد ال ــى الح ــتثناة ال ــي مس ــة ه ــراض الخدم ــة ألغ ــودة أو األداء أو المالئم ــروط أو الج ــة للش ضمني

3 . المسئولية والتعويض

 .3  ال تتحمــل موبايلــي المســئولية عــن أي خســائر فــي األربــاح أو فــي االيــرادات أو الشــهرة أو التوفيــرات المتوقعــة أو فــي العمــالء أو فــي 
المعلومــات أو خســائر أو أضــرار بالبرامــج أو تداخــل األعمــال أو عــن أي خســارة أو ضــرر مباشــر أو خــاص أو تبعــي ســواء كان نتيجــة أو 
ــدم األداء  ــن األداء أو ع ــم ع ــة أو ناج ــا إذا كان نتيج ــا أو م ــا أو وكالئه ــي أو موظفيه ــاالت موبايل ــاالت أو إهم ــال أو إغف ــن أفع ــم ع ناج

بموجــب هــذا العقــد أو أي » طلــب خدمــة«.

 3.2 .  ال يشتمل هذا العقد على ما يفسر بأنه يحد من مسئولية العميل عن:
            .3.2  االصابة الشخصية أو الوفاة الناجمة عن إهمال العميل أو موظفيه أو وكالئه أو مقاوليه من الباطن؛ 

           3.2.2  االحتيال أو عمليات الغش؛ 
           3.2.3 . اإلهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد؛ 

           3.2.4 . أي مسئولية ناجمة عن انتهاك العميل لحقوق الملكية الفكرية؛ 
            .3.2 . انتهاك تعهدات السرية الواردة بالعقد؛ 

           3.2.6 . أي مسألة أخرى ال يمكن حصرها أو استثنائها بموجب النظام.
3.3  تحــدد مســئولية موبايلــي الكاملــة تحــت هــذا العقــد أو النظــم الخاصــة بالمســئولية التقصيريــة  )بمــا فــي ذلــك اإلهمــال واإلخــالل 
بالواجــب النظامــي( أو التضليــل أو رد الحقــوق أو غيــر ذلــك، فيمــا قــد ينشــأ عــن أي شــيء يتعلــق بهــذا العقــد و تحــت أي ظــروف، 
كاآلتــي: )أ( فيمــا يخــص المطالبــات الناشــئة فــي فتــرة االثنــي عشــر )2 ( شــهرا األولــى مــن مــدة العقــد، ال تتجــاوز مســؤولية موبايلــي 
%00  مــن قيمــة إجمالــي الرســوم الخاصــة بـــ »الخدمــات« خــالل فتــرة االثنــي عشــر )2 ( شــهرا األولــى مــن مــدة العقــد؛ و )ب( فيمــا 
يخــص المطالبــات الناشــئة بعــد فتــرة االثنــي عشــر )2 ( شــهرا األولــى من مــدة العقــد ، %00  مــن قيمــة إجمالــي المبالغ المســددة 

مــن قبــل العميــل خــالل فتــرة االثنــي عشــر )2 ( شــهرا األولــى مــن مــدة العقــد  التــي تســبق تاريــخ نشــوء المطالبــة مباشــرة. 

»الخدمـــة«  الـــى  بالوصـــول  لـــه  التابـــع  النهائـــي  للمســـتخدم  الســـماح  فـــي  الحـــق  للعميـــل  موبايلـــي  تمنـــح    3.4
ويدافـــع  واالســـتخدام  الوصـــول  هـــذا  مثـــل  عـــن  الوحيـــد  المســـئول  العميـــل  يكـــون  أن  بشـــرط  واســـتخدامها 
واالســـتخدام. الوصـــول  ذلـــك  عـــن  تنجـــم  قـــد  التـــي  األضـــرار  جميـــع  مـــن  موبايلـــي  ذمـــة  ويبـــرئ  ويعـــوض   عـــن 

 .3  يعـوض العميـل موبايلـي كليـا عـن جميـع المسـئوليات و الخسـائر واألضـرار والنفقـات والتكاليـف )بمـا فـي ذلـك جميـع التكاليـف 
النظاميـة( أو أيـة نفقـات أخـرى ناجمـة عن أي مطالبـات تم تقديمها ضـد موبايلي أو شـركاتها أو وكالئهـا أو منسـوبيها أو مقاوليها 
مـن الباطـن أو مستشـاريها بسـبب: ) ( خـرق حقـوق ملكيـة فكريـة لطـرف ثالـث ناجـم عـن أو متعلـق باسـتخدام العميـل للخدمـات 
إمـا ألغـراض غيـر مسـموح بهـا بموجـب هـذا العقـد أو انتهـاكا للقوانيـن واألنظمـة المطبقـة )علـى سـبيل المثـال ال الحصـر أنظمة 
هيئـة االتصـاالت وتقنيـة المعلومات(، باسـتثناء الحـاالت الذي تكون فيـه المطالبة ناجمة أو ناشـئة عـن إهمال أو انتهـاك موبايلي أو 

موظفيهـا أو مسـئوليها أو ممثليهـا أو مستشـاريها؛ أو )2( نتيجـة أي مخالفـة أخـرى تصـدر مـن العميـل بموجـب هـذا العقد.  



4 . القوة القاهرة

 .4 . ألغــراض هــذا البنــد يقصــد بمصطلــح »حــدث قــوة قاهــرة« أو »حــدث القــوة قاهــرة« أي حــدث: )أ( خــارج نطــاق الســيطرة المعقولــة 
ألي طــرف »الطــرف المتضــرر«؛ و)ب( ال يمكــن عالجــه أو تجنبــه مــن جانــب »الطــرف المتضــرر« مــن خــالل اتخــاذه إجــراءات العنايــة 
ــة(، الحصــار، الشــغب، الكــوارث الطبيعيــة  ــر المعلن ــال ال الحصــر، الحــروب )المعلنــة وغي ــة. و يشــمل ذلــك علــى ســبيل المث الواجب
ــاف  ــة ألي ــع أو أغلبي ــي لجمي ــع العرض ــة أو القط ــوارث البحري ــازك أو الك ــرات والني ــات والتفجي ــف والفيضان ــزالزل والعواص ــرق وال كالب
االتصــال فــي مجاريهــا أو أي ســلطة تمارســها جهــات حكوميــة بشــكل نظامــي أو أي تغييــر فــي أي نظــام مطبــق أو العجــز أو التأخــر 
ــاالت أو  ــبكات االتص ــاع ش ــا أو انقط ــة وغيره ــات الحكومي ــح أو الصالحي ــص أو التصاري ــادات أو الرخ ــات أو االعتم ــح الموافق ــي من ف
تدهورهــا، مــع اســتبعاد أي نــزاع عمالــي خــاص بموبايلــي أو بموظفــي موبايلــي أو أي عطــل آخــر فــي سلســلة توريــد موبايلــي  يقــع فــي 
نطــاق الســيطرة المعقولــة لموبايلــي. ولتجنــب الشــك، إذا تــم خــالل تركيــب أو تشــغيل »الخدمــة« أو بعــد »تاريــخ بــدء الخدمــة«، 
تشــييد مبنــى فــي الموقــع أو فــي جــواره مــن قبــل العميــل )أو طــرف ثالــث( بطريقــة تؤثــر علــى جــودة الخدمــة تعتبــر تلــك الحالــة 

»حــدث قــوة القاهــرة« التــي تؤثــر علــى موبايلــي. 

4.2 . لــن يكــون أي مــن الطرفيــن مســئوال عــن فشــله فــي أداء أي مــن التزاماتــه بموجــب هــذه االتفاقيــة إذا كان ذلــك الفشــل ناتجــا عــن 
»حــدث قــوة قاهــرة«. فــي حالــة حــدوث »حــدث قــوة قاهــرة«؛ ســواء كان ذلــك بصــورة مؤقتــة أو كان ذا طبيعــة دائمــة؛ وكان 
ذلــك يمنــع أو يعيــق أي مــن الطرفيــن فــي تنفيــذ التزاماتــه تحــت العقــد لمــدة )  ( يومــا )باســتثناء التزامــات العميــل الماليــة تحــت 
هــذا العقــد( فيحــق للطــرف اآلخــر وبــدون أيــة مســئولية عليــه عــن الضــرر الناتــج، أن ينهــي الجــزء المتضــرر مــن العقــد )أو »طلــب 
الخدمــة«( بســبب »حــدث قــوة قاهــرة«، وذلــك عــن طريــق إرســال إشــعار خطــي للطــرف اآلخــر قبــل ســبعة )7( أيــام مــن اإلنهــاء. 
ــي قامــت  ــة عــن قيمــة »الخدمــات« الت ــي فــي اســتالم مســتحقاتها المالي ــى حقــوق موبايل ــر عل ــن يؤث ــل أو إنهــاء كهــذا ل أي تأجي

بتقديمهــا قبــل حصــول »حــدث القــوة القاهــرة«.

  . القانون الحاكم 

 .  . يخضــع هــذا العقــد ويفســر مــن جميــع النواحــي وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، أنظمــة هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات(.

2.  . يتم الحكم نهائيا في جميع النزاعات الناشئة عن أو المرتبطة بهذه االتفاقية في محاكم المملكة العربية السعودية.

6 . بنود متنوعة 

 .6 . ال يجــوز للعميــل إســناد هــذا العقــد أو تكليــف الغيــر بــه، أو التعامــل بــأي شــكل مــن األشــكال فيمــا يتعلــق بذلــك، ســواء كان ذلــك 
للعقــد كافــة أو جــزء منــه أو أي مــن حقوقــه أو التزاماتــه تحتــه دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن موبايلــي. يحــق 
لموبايلــي أن تســند هــذا العقــد أو أي جــزء منــه إلــى الشــركات التابعــة لهــا دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة 

مــن العميل. 

م مــن أحــكام هــذا العقــد باســتثناء مــا تــم تأكيــد التنــازل عنــه بشــكل صريــح 
ِ
6.2 . ال يحــق ألي مــن الطرفيــن التنــازل عــن أي حكــم ملــز

كتابيــا. عــالوة علــى ذلــك، فــإن ذلــك التنــازل يتعلــق فقــط بالمســألة المعينــة أو حالــة عــدم االمتثــال أو اإلخــالل كمــا يشــار إليــه 
صراحــة وال ينطبــق علــى أي مســألة أو حالــة عــدم امتثــال أو إخــالل الحــق أو آخــر.

6.3 . ال يمكــن تعديــل أو اســتكمال هــذا العقــد أو أي » طلــب خدمــة«، اال بمســتند كتابــي موقــع مــن ممثــل مفــوض لــكال الطرفيــن 
حســب األصــول.

6.4 . ال ينشــئ هــذا العقــد أي عالقــة شــراكة أو مشــاريع مشــتركة أو توظيــف أو امتيــاز أو وكالــة بيــن موبايلــي والعميــل.  ليــس لموبايلــي 
وال للعميــل الحــق فــي إلــزام الطــرف اآلخــر أو تحميلــه بالتزامــات نيابــة عنــه اال عنــد الحصــول علــى موافقتــه الخطيــة المســبقة. ال 

يمنــح هــذا العقــد أي فوائــد للطــرف الثالــث اال إذا نــص صراحــة بذلــك. 

ــا  ــال غيابه ــي ح ــات وف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــة هيئ ــع أنظم ــة م ــد متوافق ــذا العق ــب ه ــعارات بموج ــة االش ــون كاف  .6 . تك
ــا  ــس )كم ــخصيا أو بالفاك ــلم ش ــة وتس ــد خطي ــذا العق ــب ه ــعارات بموج ــون االش ــا تك ــه بموجبه ــموح ب ــو مس ــا ه ــب م أو بحس
يؤكدهــا تقريــر االرســال( أو البريــد الســريع أو البريــد االلكترونــي )إذا كان البريــد االلكترونــي مــزود أدنــاه( أو عــن طريــق البريــد الممتــاز 

الــى عناويــن وممثلــي كال الطرفيــن المعرفيــن فــي »طلــب الخدمــة«. 



6.6 . يلتــزم العميــل بإعــالم موبايلــي دوريــا بمعلومــات االتصــال المحدثــة والخاصــة بمفوضيــه )الشــخص المفــوض( فــي أنظمــة موبايلــي 
ــز  ــا أن مرك ــخص كم ــك الش ــى ذل ــرة ال ــة القصي ــائل النصي ــر والرس ــال الفواتي ــد ارس ــي عن ــل موبايل ــن قب ــا م ــوع له ــم الرج ــث يت حي

االتصــال ال يتلقــى المكالمــات/ البريــد االلكترونــي اال مــن الشــخص المفــوض المعــرف فقــط.

ــى لمــدة  ــر مــكان تقديمهــا قبــل انتهــاء »الحــد األدن ــر الخدمــة المقدمــة لــه كخفضهــا أو تغيي ــزم العميــل بعــدم طلــب تغيي 6.7 . يلت
االلتــزام« وفــي حــال احتــاج العميــل الــى ذلــك أن يخضــع لـــ عــرض جديــد للخدمــة الجديــدة مــن موبايلــي وقــد ينتــج عنــه تغيــر فــي 
الرســوم يتحملهــا العميــل. فــي حــال احتــاج العميــل لذلــك التغييــر )علــى ســبيل المثــال: الفصــل أو رفــع مســتوى الخدمــة أو خفضهــا 
أو تغييــر موقعهــا( فإنــه علــى الشــخص المفــوض للعميــل إرســال رســالة بريــد الكترونــي الــى العنــوان:  sa.com.mobily@90  عــن 

طريــق بريــد العميــل االلكترونــي أو أو االتصــال علــى  90 عــن طريــق هاتفــه الموجــود فــي أنظمــة موبايلــي.

ــي أو مراجعتهــا أو إدارتهــا، بالحصــول  ــدى موبايل ــق بإنشــاء حســاباته ل ــي، فيمــا يتعل 6.8 . يفــوض العميــل بموجــب هــذا العقــد موبايل
ــركة  ــن الش ــد م ــذا العق ــة به ــاباته المتصل ــل وحس ــن العمي ــة ع ــة أو مطلوب ــي ضروري ــا موبايل ــات تراه ــة معلوم ــع أي ــى وتجمي عل
الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة(، أو مــن أي وكالــة أخــرى معتمــدة مــن مؤسســة النقــد الســعودية )ســما(، وبكشــف 

ــات(.  هــذه المعلومــات وتبادلهــا )بمــا فــي ذلــك تجميــع البيان
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