الالئحة اخلاصة حبماية حقوق
مستخدمني خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

نسخة رقم 1.3

مقدمة
تهدف اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات إىل محاية مصاحل املشرتكني من خالل
اتباع لوائح تنظيمية ومعايري معتمدة دوليا تنظم العالقة بني مقدم اخلدمة واملشرتك
وتضمن احلصول على خدمات االتصاالت يف بيئة تنافسية صحية باعتبار املستخدم هو أحد
األعمدة األساسية يف أي سوق وذلك من خالل وضع النظم واللوائح والقواعد الالزمة مبا
يضمن مبدأ املنافسة العادلة ويضمن محاية خصوصية املعلومات الشخصية
للمستخدمني ،مع توفري حرية تدفق املعلومات اىل حد ميكن املرخص له أو مقدم اخلدمة
من تقديم خدمات جديدة ومبتكرة.

 1.0تعاريف:
يكون للمصطلحات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاني املخصصة هلا
ادناه وتعتمد التعاريف الواردة يف قانون اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات والئحته
التنفيذية:
اهليئة :اهليئة العامة لإلتصاالت وتقنية املعلومات.
اإلطار التنظيمي :وهو القانون رقم  ٣٧لسنة ٢٠١٤وتعديالته والئحته التنفيذية وأي لوائح
أخرى وأي تعليمات أو قواعد أو أوامر أو إشعارات تتضمن ،على سبيل املثال ال احلصر ،الشروط
واألحكام املتعلقة حبماية املشرتك وخصوصيته الصادرة عن اهليئة.
املرخص له أو مقدم اخلدمة :الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات
االتصاالت للجمهور ،أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصاالت أو خدمة إنرتنت
لتوفري خدمات اتصاالت للمشرتكني ،ويشمل مقدمي املعلومات أو احملتوى اليت تقدم
بواسطة شبكة االتصاالت.

املوزع املعتمد :هو أي شخص طرف يف اتفاق يعهد مبقتضاه من مرخص له إىل شركة
حملية ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو تقديم خدمات اتصاالت او معلومات أو حمتوى
بصفته وكيالً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص نظري ربح أو عمولة.
خدمات االتصاالت :اخلدمة اليت تتكون ،كليا أو جزئيا ،من إرسال املعلومات واستقباهلا
ومتريرها على شبكات االتصاالت باستخدام أي من عمليات االتصاالت احمللية والدولية مبا
يف ذلك شبكة اإلنرتنت.
املشرتك :أي شخص طرف يف عقد مع مشغل اتصاالت عامة لتقديم خدمات اتصاالت.
البيانات الشخصية :هي البيانات ذات صلة بشخص طبيعي أوشخص اعتباري حمدد اهلوية أو
ميكن حتديده من خالل هذه البيانات بطريقه مباشره كتحديد االسم و اهلوية أو
املعلومات املالية أو الصحية أو العرقية أو الدينية أو أي معلومات تسمح بتحديد املوقع
اجلغرايف للشخص أو أنظمة تعقب األشخاص أو البصمة الشخصية أو البصمة الوراثية ،أو
من خالل اجلمع بني البيانات املتوفرة وأية بيانات أخرى ،أوأي ملف صوتي مبا يف ذلك صوت
الشخص ،وأي معرف آخر يسمح باالتصال اجلسدي أو عرب االنرتنت بالشخص ويسمى صاحب
البيانات.
خدمة مكاملات الطوارئ :السماح للمشرتك بالقيام بعمليات اتصال فوري ودون قيود من
خالل أرقام هواتف خمصصة حتددها اجلهات احلكومية املعنية.
فاتورة :وتعين مستند يصدر عن املرخص له او مقدم اخلدمة يبني فيه أسعار اخلدمات اليت
يقدمها
للمشرتك.
الشكوى :تعين املراسالت أو االتصاالت املسجلة اليت يتقدم بها املشرتك عن طريق أية وسيلة
مناسبة يف أي مكان حمدد من قبل املرخص له ،يعرب فيها عن عدم رضاه أو تظلمه بشأن
تقديم خدمة االتصاالت واإلنرتنت أو تكون بشأن موضوع يقع ضمن نطاق أعمال املرخص
له أو مقدم اخلدمة املباشرة.
خدمة الدفع المسبق :تعين خدمة االتصاالت اليت يتم سداد مستحقاتها قبل تقديم اخلدمة.

خدمة الدفع اآلجل :تعين خدمة االتصاالت اليت يتم سداد مستحقاتها بالتزامن مع أو بعد
تقديم اخلدمة.
إشعار اخلصوصية :االشعار أو الرسالة اليت يوجهها املرخص له بشأن املعلومات الشخصية
للمشرتك واملمارسات اليت سوف تتم عليها.
سياسة االستخدام العادل :سياسة ملحقة لشروط وأحكام اخلدمة املقدمة من قبل املرخص
هلم أو مقدمي اخلدمة لضمان احلد األقصى لكفاءة اخلدمة بشكل منصف ،حفاظا على
العدالة يف توزيع اخلدمات بني املشرتكني ومحاية لكل من املرخص هلم أو مقدمي
اخلدمة واملشرتكني من تقديم اخلدمات بشكل غري مقبول.
الرسالة التجارية :وتعين الرسالة ذات الطابع التجاري واليت يتم إرساهلا عن طريق الوسائل
اإللكرتونية بأي شكل من األشكال ،سواء كانت رسالة صوتية أو كتابية )على سيبل
املثال ال احلصر :الربيد اإللكرتوني /خدمة الرسائل القصرية ( ،وسواء مت إرساهلا مبقابل مادي
أو كخدمة جمانية.
الدليل :بيانات املشرتكني يف خدمات شبكات االتصاالت العامة.
املمارسات التسويقية :اإلعالن الذي يقوم به املرخص له لتسويق خدماته.

 2.0أحكام عامة:
 1.2تطبق هذه الالئحة على مجيع مقدمي اخلدمة املرخص هلم من قبل اهليئة وعلى مجيع
خدماتهم.
 2.2تسري على التعامالت االلكرتونية بني مقدم اخلدمة واملستخدم كل ما يصدر عن
اهليئة من قرارات ولوائح ختص هذا الشأن وأي قوانني اخرى معمول بها بالدولة.

 3.2يلتزم املرخص له حتديد الشروط واألحكام الالزمة لتوفري خدمات االتصاالت اليت
يقدمها للمشرتكني.
 4.2يلتزم مقدم اخلدمة بتوفري نسخة ورقية من هذه الشروط واألحكام للمشرتك يف مجيع
أفرع اخلدمة للمرخص له أو مقدمي اخلدمة وأفرع املوزعني املعتمدين باللغتني العربية
واإلجنليزية.
 5.2جيب أن تكون الشروط واألحكام متاحة للمشرتك من خالل املوقع االلكرتوني
للمرخص له وأن يتم عرضها بصياغة واضحة ويف مكان يسهل الوصول اليه وجيب ان
تعرض الشروط يف نفس صفحة اخلدمة وأن تتواجد باللغتني العربية واإلجنليزية.
 6.2يلتزم املرخص له أو مقدم اخلدمة احلصول على موافقة اهليئة قبل اعتماد ونشر وتداول
هذه الشروط واألحكام وأي تعديالت عليها.
 7.2يلتزم مقدم اخلدمة إعداد قواعد وآليات البيع خلدماته من خالل التعامل االلكرتوني أو
التعامل اهلاتفي مبا يتفق مع األنظمة واللوائح والقرارات والقوانني ذات الصلة ،وجيب
احلصول على موافقة مسبقة من اهليئة على قواعد وآلية البيع.
 8.2جيب أن تتضمن قائمة الشروط واألحكام على سياسة االستخدام العادل وإرشاد املشرتك
حول آلية احلصول على نسخة منها.
 9.2ال تقيد هذه الالئحة أي حقوق للمشرتك وردت يف أي لوائح أو أنظمة أو قرارات أو قوانني
أخرى متعلقة بهذا الشأن.
 10.2جيب ذكر الرسوم اليت تطبق عند إنهاء العقد.
 11.2يلتزم مقدم اخلدمة بتوفري قنوات متعددة وسهلة متكن املشرتك من التواصل معه ،مع
مراعاة توفري وسائل مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.

 3.0واجبات املرخص له أو مقدم اخلدمة عند طلب االشرتاك:

 1-3جيب على املرخص له احلصول على موافقة صرحية من طالب اخلدمة عند االشرتاك،
وجيوز ان تكون املوافقة خطية على عقد االشرتاك او شفهية او رسالة الكرتونية،
ويلتزم املرخص له االحتفاظ بنسخة من موافقة املشرتك.
 3-3يف حال اشراك املشرتك خبدمة جمانية لفرتة زمنية معينة ،يلتزم املرخص له بوقف
اخلدمة بعد انتهاء الفرتة اجملانية وال جيوز حتويل االشرتاك اىل عقد دون موافقة حسب
ما مت ذكره يف البند أعاله من املشرتك.
 3-3يلتزم املرخص له او املوزع املعتمد لديه بالتحقق من اصل هوية طالب اخلدمة صادرة
من جهة حكومية معتمدة (بطاقة مدنية ،جواز سفر ،اجازة قيادة) مع أخذ صورة
ضوئية منها.
 4-3جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة أن يوضح لطالب االشرتاك قبل توقيع عقد
اخلدمة ما يلي:
أ .تفاصيل أسعار اخلدمة املطلوبة ،ويشمل ذلك تعرفة اخلدمة وأي مبلغ مطلوب
دفعه مقدما عند بداية عقد اخلدمة ،أو عند انتهاء اخلدمة  -إن وجد.
ب .تفاصيل اخلدمة ومجيع املميزات اليت يلتزم املرخص له أو مقدم اخلدمة
بتقدميها.
ت .تفاصيل االلتزامات على طالب االشرتاك ،والنتائج املرتتبة على عدم االلتزام بذلك
وتفاصيل أي خصومات أو عروض  -إن وجدت  -وتاريخ بدايتها ونهايتها ،وأي التزامات
ستطبق على طالب االشرتاك عند أو أثناء أو بعد انتهاء اخلصم أو العرض/العروض.
ث .آلية تعديل وإلغاء اخلدمة.
ج .جيب أن تكون مجيع املعلومات املشار إليها حتت هذا البند موضحة بعبارات سهلة
وواضحة وأن تتوفر باللغتني العربية أو اإلجنليزية حسب طلب املشرتك

 5-3جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تسهيل إجراءات طلب اخلدمة قدر االمكان من
خالل املنافذ التابعة له واملتمثلة باالفرع والتطبيقات االلكرتونية او املوزعني املعتمدين
وغريها ،وإتاحة تقديم خدماته يف مجيع املنافذ التابعة له ،وعدم حصر تقديم بعض
اخلدمات يف منافذ حمددة دون غريها.
 6-3جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة فتح ملف الكرتوني لكل مشرتك ،حيفظ فيه
مباشرة مستندات املشرتك وأي طلبات على اخلدمة ،والفواتري ،والشكاوى املقدمة من
املشرتك املتعلقة بهذا الشأن.
 7-3جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة احلصول على موافقة صرحية من طالب اخلدمة
على تقديم أو تفعيل اخلدمة وعلمه وقبوله جبميع الشروط والتزامات وأحكام
اخلدمة ،وال جيوز اعتماد قبول املشرتك خبدمة يف حال عدم طلب تفعيلها.
 8-3جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تزويد املشرتك بنسخة من عقد اخلدمة سواء
كان العقد ورقيا أو الكرتونيا او نص رسالة وخالفه ،ومتكني املشرتك من احلصول
على نسخة من العقد يف أي وقت بناء على طلبه وذلك من خالل مركز االتصال ،وال جيوز
املماطلة بذلك من خالل حتويل املشرتك اىل اقسام وظيفية اخرى تابعة للمرخص له .
 9-3جيب على املرخص له توضيح األحكام والشروط املتعلقة باإلنهاء املبكر للعقد من قبل
املشرتك ،مبا يف ذلك طريقة حساب الرسوم اليت تكون مستحقة الدفع من قبل املشرتك
بسبب اإلنهاء املبكر.
 10-3جيوز للمرخص له أو مقدم اخلدمة منح املشرتك خبدمة جديدة فرتة جتريبية
بالشروط التالية:
أ .حيق للمشرتك طلب إلغاء اخلدمة خالل الفرتة التجريبية وبدون تقديم أسباب،
كما جيوز عدم االشرتاك باخلدمة بعد انتهاء الفرتة التجريبية دون احلاجة اىل
تأكيده ذلك.

ب .جيب أال تقل مدة الفرتة التجريبية عن 3أيام عمل من وقت تفعيل اخلدمة ،وال جيوز
الزام املشرتك باالشرتاك باخلدمة بعد انتهاء الفرتة التجريبية دون موافقة صرحيه
منه.
ت .يف حال تضمنت اخلدمة اجلديدة املمنوحة للمشرتك قيمة جهاز مضاف للخدمة،
يتحمل املشرتك قيمة تكلفة اجلهاز فقط
ث .إذا كان اجلهاز املضاف للخدمة مقفالً حبيث يعمل فقط على أنظمة وشبكات
املرخص له ،وجب على املرخص له فتح القفل يف حال قيام املشرتك بسداد قيمة
اجلهاز.
ج .جيوز للمرخص له حماولة حل الشكوى املسببة لطلب املشرتك إلغاءه للخدمة
اجلديدة يف حال وافق املشرتك على ذلك ،على أال تزيد إجراءات حل املشكلة عن 5
أيام عمل من وقت أخذ موافقة املشرتك.
 11-3يف حال تضمنت أي من خدمات املرخص له جهاز ،جيب عليه فتح القفل يف حال قيام
املشرتك بسداد قيمة اجلهاز وانتهاء مدة العقد.
 12-3جيب على املرخص له حتديد قنوات شحن الرصيد للخدمات مسبقة الدفع ومدة
صالحية االشرتاك فيها .
 13-3بعد كل عملية شحن لرصيد اخلدمات مسبقة الدفع ،جيب على املرخص له ،إشعار
املشرتك جمانا برسالة نصية قصرية أو بأي وسيلة أخرى متاحة بقيمة الرصيد
اجلديد ،ومدة صالحية االشرتاك فيها.
 14-3عند طلب عقد خدمة جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة التحقق من أصل هوية
طالب اخلدمة.

 15-3عند توقيع عقد اخلدمة عن طريق موزع معتمد من املرخص له أو مقدم اخلدمة أو من
ينوب عنه ،يلتزم املرخص له أو مقدم اخلدمة بالتأكد من استالمه مجيع املستندات
املطلوبة وذلك خالل  10أيام عمل من تاريخ التعاقد.
 16-3حيق ملقدم اخلدمة اجراء التعديالت الالزمة على العقد وفقاً للشروط التالية :
أ .موافقة اهليئة على التعديل .
ب .انقضاء ما ال يقل عن سنة من تاريخ توقيع العقد ،ما مل تقرر اهليئة مدة
أخرى .
ت .إخطار املشرتك بالتعديالت قبل  60يوما من تاريخ نفاذ التعديل.
ث .موافقة املشرتك اخلطية أو التوقيع االلكرتوني من خالل برنامج هوييت
"لالفراد" (مراجعة اإلجراءات بشكل شامل) يف استمرار عقد اخلدمة وفق
التعديالت اجلديدة قبل دخوهلا حيز النفاذ .
 17-3جيب على مقدم اخلدمة إصالح أي من عناصر شبكته خارج مواقع املشرتك ،وأجهزته
الالزمة لتقديم اخلدمة ،مبا يف ذلك التوصيالت واملعدات اليت مت تركبيها أو توفريها
من قبل مقدم اخلدمة داخل موقع املشرتك ،مع حتمل مقدم اخلدمة لكافة نفقات
الصيانة واإلصالح املطلوبة.
 4واجبات املرخص له أو مقدم اخلدمة عند طلب املشرتك إلغاء اخلدمة:
 1.4من حق املشرتك طلب إلغاء اخلدمة متى ما شاء ،وجيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة
تنفيذ طلبه بإلغاء اخلدمة وقت تقديم الطلب دون احلاجة لالنتظار حتى نهاية التزامه
التعاقدي مع احتساب القيمة الفعلية الستخدامه حتى تاريخ تقديم طلب االلغاء ،.وال
جيوز الزام املشرتك االستمرار باخلدمة حتى نهاية التزامه التعاقدي اال عند موافقته
بذلك.

 2.4جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تسهيل إجراءات طلب إلغاء اخلدمة عرب كافة
الوسائل املتاحة لطلب إضافة اخلدمة لدى املرخص له أو مقدم اخلدمة .وعدم حصر
طلبات إلغاء اخلدمة يف أماكن حمددة دون غريها.
 3.4جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة عدم مطالبة املشرتك بزيارة مكاتب خدمات
العمالء إللغاء اخلدمة ،إال يف حاالت اإللغاء النهائي للعقد وال جيوز للمرخص له أو مقدم
اخلدمة إلزام املشرتك حبد أدنى ملدة عقد اخلدمة ،إال بعد موافقة اهليئة ،أو حسب ما
تصدره اهليئة يف هذا الشأن.
 4.4عند طلب املشرتك إلغاء اخلدمة جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة التأكد من هوية
املشرتك طالب اإللغاء.
 3.3من حق املشرتك باحدى باقات الدفع الالحق (الفواتري) طلب إلغاء اخلدمة متى ما شاء ،
وجيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تنفيذ طلبه بإلغاء الباقة او تغيريها اىل باقة
اخرى وقت تقديم الطلب على ان يكون سريان الغاء اخلدمة متزامن مع نهاية التزامه
حسب الباقة املستخدمة ،وال جيوز اعتماد سريان االلغاء حال تقديم الطلب.
 5تعليق أو إلغاء اخلدمة من قبل املرخص له أو مقدم اخلدمة:
جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة قبل تعليق أو إلغاء اخلدمة عن املشرتك القيام بإرسال
إشعار اىل املشرتك قبل عملية التعليق بيومني على األقل عرب رسالة نصية أو أي وسيلة أخرى
مناسبة وأن يكون اإلشعار باللغتني العربية واإلجنليزية.
 6خدمات اإلنرتنت:
 1.6جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة عدم متكني املشرتك من استخدام خدمة اإلنرتنت
إال بعد طلبه هلذه اخلدمة.
 2.6جيب على مقدم اخلدمة إشعار املشرتك عند استهالك  % 80من باقة اإلنرتنت اخلاصة به
أو قرب انتهاء مده االشرتاك اخلاص به عرب رسالة نصية أو عرب أي وسيله اتصال ممكنة.

 3.6جيب على مقدم اخلدمة أو املرخص له تعليق خدمة اإلنرتنت فور استهالك املشرتك
كامل كمية بيانات الباقة املشرتك بها أو انتهاء مده االشرتاك ،ويبلغ املشرتك عرب رسالة
نصية أو أي وسيلة اتصال ممكنة بإيقاف اخلدمة ،وكيفية إعادتها ،وتكلفة
استخدام اإلنرتنت بدون الباقة ،وأي باقات أخرى ميكن للمشرتك االشرتاك بها ،وال جيوز
حتميل املشرتك تكاليف اضافية عند عدم قيام املرخص له تعليق اخلدمة كما هو
مبني بهذه املادة.
 7الفواتري والدفعات:
 1.7جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة توفري وسائل جمانية متكن املشرتك من مراقبة
استهالكه ألي خدمة يستخدمها ،سواء كانت اخلدمة مسبقة الدفع أو آجلة الدفع.
 2.7جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة بأن يلتزم بالتالي:
أ  -تقديم الفاتورة للمشرتك عند الطلب.
ب -أن تكون الفاتورة حمدثة ودقيقة ومقدمة بشكل واضح وبسيط وسهل الفهم وأن
تتواجد باللغتني العربية أو اإلجنليزية حسب اختيار املشرتك
ت .أن حتتوي الفاتورة على معلومات كافية عن اخلدمات املقدمة ،لتمكني املشرتك من
التحقق من استخدامه هلذه اخلدمات وصحة الرسوم املقررة عليه ،مبا يف ذلك:
 .1اخلدمات املقدمة ،والرسوم املفروضة على هذه اخلدمات ،والطريقة املستخدمة
حلساب هذه الرسوم.
 .2تفاصيل استخدام هذه اخلدمات؛ مبا يف ذلك مدة املكاملات ،وسعة البيانات
املستخدمة وأي رسوم إضافية أو مبالغ خاصة خبدمات أخرى إن وجدت.
ث .اإلشارة بوضوح إىل املبالغ املستحقة من الفرتات السابقة وتاريخ وجوب تسديدها.

 8املبالغ املستحقة عن الفرتات السابقة وتاريخ وجوب تسديدها

 1.8جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة االحتفاظ بفواتري املشرتك ملدة ال تقل عن سنة من
تاريخ إصدارها أو أي فرتة أطول تشرتط يف نظام آخر ،ما مل يوجد خالف قائم على تلك
الفاتورة ،جيب يف هذه احلالة على مقدم اخلدمة االحتفاظ بالفواتري حتى تاريخ إغالق
الشكوى ،ويقع على املرخص له أو مقدم اخلدمة عبء إثبات صحة املبالغ عند وجود أي
نزاع.
 2.8جيب على املرخص له أو من ينوب عنه تزويد املشرتك تلقائيا وبدون طلب مبا يفيد
االستالم ألي مبلغ مدفوع موضحا به نوع اخلدمة اليت مت سدادها ومبلغ السداد وتارخيه.
 3.8جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة أن يوفر وسيلة متكن املشرتك من فحص
الوحدات اجملانية اليت ميتلكها وما استهلكه ومامل يستهلكه منها يف أي وقت.
 4.8جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تقديم األدلة الكافية للهيئة ،مبا يف ذلك تقارير
التدقيق الدورية إذا لزم األمر ،واليت تثبت استخدامه لنظام فواتري دقيق وفعال حلساب
الرسوم وإصدار الفواتري.
 9.0إجراءات الشكاوى:
 1.9جيب على كل مرخص له يف خدمات االتصاالت أن يقوم باآلتي:
 2.9إنشاء قسم خاص معين يف استالم وحل شكاوى املشرتكني.
 3.9حتديد إجراءات استالم ومراجعة شكاوى املشرتكني وإجياد احللول هلا.
 4.9تقديم تقارير حسب طلب اهليئة فيما يتعلق باجراءات استالم الشكاوى و وحلها على
أن تشمل هذه التقارير التوقيت والتصنيف واملعدل الزمين لوقت انتظار املشرتكني على
اخلط تغطي الفرتة الزمنية التقرير.
 5.9جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة ضمان جودة خدمة العمالء يف قسم الشكاوى
وان ال يزيد معدل انتظار املشرتكني على اخلط اكثر من  3دقيقة.
 6.9جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة أن يضمن التالي:

 7.9أن يكون تقديم الشكوى متاحا عرب كافة الوسائل املمكنة سواء إلكرتونية أو عرب
االتصال اهلاتفي أو احلضور الشخصي أو أي وسيلة أخرى ،وعدم إلزام املشرتك بوسيلة
واحدة لتقديم شكواه ،وأن يكون الوصول اىل هذه الوسائل سهال وواضحا
 8.9أن يتم تزويد املشرتك برقم مرجعي لشكواه.
 9.9أال تتجاوز معاجلة الشكوى ( )3أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
 10.9أن يتم تزويد املشرتك بعد تقدميه الشكوى عرب رسالة نصية )(SMSأو أي وسيله
اتصال أخرى يوضح بها كيفية متابعته للشكوى.
 11.9أن يتم تزويد املشرتك عند إغالق الشكوى برد مكتوب عن احلل املقدم له ،ويرسل
للمشرتك عرب رسالة نصية ( )SMSأو الكرتونية أو ورقية أو أي وسيلة أخرى ،ويف حال
عدم قبول املرخص له أو مقدم اخلدمة للشكوى جيب أن يكون هذا مكتوبا ومسببا.
 12.9عند قيام املشرتك باالعرتاض على صحة مبلغ مطالب به من قبل املرخص له أو مقدم
اخلدمة ،فيجب على املرخص له أن يوقف مطالبته بذلك املبلغ املعرتض على صحته وأال
يلغي أو يعلق اخلدمة بسببها ،حتى يتم حل الشكوى من قبله ،وهذا ال يعفي املشرتك
من سداد املبلغ غري املعرتض عليه خالل فرتة السداد احملددة يف الفاتورة.
 13.9أن يقوم املرخص له أو مقدم اخلدمة حبفظ الشكوى املقدمة من املشرتك ومجيع
اإلجراءات اليت متت عليها ملدة ال تقل عن سنة من تاريخ حل الشكوى ،وجيب أن حتفظ
مع الشكوى مجيع املستندات املطلوبة من املرخص له أو مقدم اخلدمة لتقدميها اىل
اهليئة عند الطلب.
 14.9جيوز للمشرتك تصعيد الشكوى للهيئة فور انقضاء مدة معاجلة الشكوى املذكورة
أو فور حصوله على الرد من املرخص له أو مقدم اخلدمة ،ويف هذه احلالة يتوجب على
املرخص له التالي:
أ .تزويد اهليئة برد مفصل عن الشكوى ،وموقف املرخص له أو مقدم اخلدمة حياهلا
وذلك يف مدة أقصاها) (24ساعة أو ما تراه اهليئة مناسباً و ذلك حسب الظروف
امللمة.

ب .تزويد اهليئة بنسخة من تفاصيل إجراءات معاجلة الشكوى.
ت .تنفيذ قرار اهليئة الصادر يف الشكوى ،فور تبليغه به.
 15.9جيوز للمرخص له أو مقدم اخلدمة طلب متديد املدة احملددة من اهليئة الستيفاء
تقديم املستندات املطلوبة يف احلاالت اليت تتطلب حبث أو إجراءات طويلة على أال
تتجاوز مدة التمديد عشرة أيام عمل إضافية من تاريخ طلب اهليئة التحقيق من
الشكوى.
 16.9جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة اتاحة تفاصيل إجراءات الشكوى للمشرتكني
من خالل نشرها يف الشروط واألحكام املتوفرة على موقعه اإللكرتوني ،أو توفري
النسخة املطبوعة يف أفرع اخلدمة اخلاصة به وأفرع املوزعني املعتمدين.
 17.9يلتزم املرخص له التصريح يف صفحة الشكاوى باملوقع االلكرتوني او التطبيق اخلاص
به بإمكانية جلوء املستفيدين /املستخدمني إىل قسم الشكاوى يف اهليئة حلل
املشكلة ،يف حالة تعذر حلها عن طريق املرخص له أو مقدم اخلدمة.
 18.9يجب على المرخص له تقديم اية معلومات تطلبها الهيئة في حال النظر الى شكوى ترد الهيئة
من المشترك ،سواء كانت معلومات متعلقة بالتعاقد أو تقديم خدمة او االشتراك بخدمة او
احتساب مبالغ  ،و سواء كانت هذه المعلومات مثبتة عن طريق وجود تعاقدات مكتوبه ورقيا
أو من خالل االتصاالت التسويقيه أوإلكترونيا .وذلك خالل مدة تحددها الهيئة من تاريخ طلب
الهيئة هذه المعلومات.

 10.0محاية البيانات وأحكام اخلصوصية:
جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة لتقديم خدمات االتصاالت التالي:
أ .عدم مجع أو استخدام أو الكشف عن أي معلومات شخصية ختص املشرتك دون
احلصول على موافقه رمسية منه أو من ينوب عنه بالتفويض بشكل قانوني.
ب .عدم اشرتاط تقديم معلومات شخصية غري الزمة لتوفري منتج أو خدمة معينة كما
أنه ال جيوز للمرخص له أو مقدم اخلدمة أن يشرتط توفري منتج أو خدمة مقابل

موافقة املشرتك على مجع بياناته ومعلوماته الشخصية غري الالزمة لتوفري هذه
اخلدمة.
ت .تبيان الغرض من مجع املعلومات الشخصية اخلاصة باملشرتك الالزمة لتقديم
اخلدمة وكيفية استخدام هذه املعلومات.
ث .احلصول على موافقة املشرتك قبل الكشف عن أي معلومة شخصية ختصه
لشركة تابعة أو طرف ثالث ألغراض تسويقية.
ج .اختاذ كافة التدابري األمنية الالزمة حلماية املعلومات الشخصية للمشرتك ضد
الضياع أو التلف أو اإلفصاح عنها أو استبداهلا ببيانات ومعلومات غري صحيحة أو إضافة
معلومات زائدة عن اليت قام بتسجيلها وتكون هذه التدابري سرية.
ح .جيب على املرخص له االلتزام بالئحة محاية خصوصية البيانات الصادرة عن اهليئة
واألنظمة واللوائح والقرارات والقوانني ذات الصلة املعمول بها بدولة الكويت.
 11.0سياسة االستخدام العادل:
جيب على املرخص له أو مقدم اخلدمة تصميم ونشر سياسات االستخدام العادل بشكل
واضح يسهل الوصول اليها وذلك بعد موافقة اهليئة على السياسة .وجيب على املرخص له أو
مقدم اخلدمة نشر سياسات االستخدام العادل وتوفريها للمشرتك عند الطلب ،كما جيب
على املرخص له أو مقدم اخلدمة قبل ابرام عقد خدمة خاضعة لسياسة االستخدام العادل
أن يبلغ املشرتك بذلك وأن يشرحها له بصوره واضحة وسهلة.
 12.0الرسائل غري املرغوب بها:
 1.12على املرخص له أو مقدم اخلدمة االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من اهليئة
واخلاصة بتنظيم الرسائل غري املرغوب بها ،مبا يف ذلك إنشاء قاعدة بيانات لوقف
استقبال هذا النوع من الرسائل بناء على طلب املشرتكني ،وعلى مجيع املرخص هلم أو
مقدمي اخلدمة توفري هذه اخلدمة.

 2.12على املرخص له أو مقدم اخلدمة أن يلزم أي شخص يود استخدام خدمات االتصاالت أو
الشبكات للتواصل مع مشرتك ما بغرض إرسال رسالة جتاريه باآلتي:
أ .الوقت املسموح به إلرسال الرسائل التجارية هو الوقت ما بني الساعة (السابعة
صباحا) إىل الساعة (العاشرة مساءا) وفقا لتوقيت دولة الكويت.
ب .توفري املعلومات الكافية اليت حتدد هوية املرسل ،ومنح املشرتك خيار إيقاف
استالم هذا النوع من الرسائل بوسيلة يسهل الوصول إليها واستخدامها.

 13.0خدمات الطوارئ:

 1.13على كل مرخص له أو مقدم خدمة ،ضمان وصول مشرتكيه خلدمات الطوارئ
احملددة من اجلهات احلكومية املعنية يف مجيع األوقات.
 2.13ال جيوز للمرخص له أو مقدم اخلدمة أن يتقاضى أي رسوم يف مقابل تقديم خدمات
الطوارئ للمشرتكني ،ما مل تنص اهليئة على خالف ذلك.
 3.13للهيئة أن تلزم املرخص هلم أو مقدمي اخلدمة باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان وصول
األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات الطوارئ ،ويتضمن ذلك خدمات إرسال
الرسائل النصية ومقاطع الفيديو وأي خدمات أخرى تعتمد يف إرساهلا على خدمات شبكة
اإلنرتنت.

 14.0املمارسات التسويقية:
 1.14جيب أال تستخدم املمارسات التسويقية يف استغالل أي مستهلك أو جمموعة
مستهلكني بسبب أعمارهم أو افتقارهم للمعرفة او اخلربة اوالعوائق اللغوية أو وهنهم
اجلسدي أو العقلي أو حاالت ضعف ذات صلة أخرى عند مستهلك أو جمموعة
مستهلكني.

 2.14جيب أال تتضمن املمارسات التسويقية وصفا أو إشارة اىل أي شخص (سواء طبيعيا أو
اعتباري(بطريقة مسيئة.
 3.14جيب أال تتسبب املمارسات التسويقية يف تضليل أو خداع املستهلك من خالل عدم الدقة
أو املبالغة أو اإلغفال ،ومن األمثلة على ذلك استخدام لفظ (سرعة تصل إىل) واغفال
ذكر احلد األدنى للسرعات يف نفس اإلعالن.
 4.14جيب على املرخص هلم عدم تقديم ادعاءات غري صحيحة حول خدماتهم أو خدمات
املرخص هلم اآلخرين أو فيما يتعلق بوضع السوق.
 5.14جيب أن تكون أي مالحظات أو بيانات إخالء املسؤولية مضمنة يف املمارسات
التسويقية واضحة ومفهومة حبيث ال تتناقض مع جوهر املمارسات التسويقية أو
تضعفه أو تغريه.
 6.14ال جيوز للمرخص له فرض أي رسوم على باقة خدمات أو عرض تروجيي بعد انتهاء الفرتة
التجريبية اجملانية للباقة ،أو انتهاء الزمن احملدد للعرض الرتوجيي ،ما مل يتم استيفاء
الشروط التالية :
أ .إرسال رسالة تنبيه للمشرتكني بتاريخ انتهاء الفرتة التجريبية اجملانية أو الزمن
احملدد للعرض الرتوجيي قبل انتهائها مبا ال يقل عن ( )24ساعة.
ب .أخذ موافقة املشرتك املكتوبة على طلب االستمرار يف الباقة ،أو العرض بعد
انتهاء الفرتة التجريبية اجملانية أو الزمن احملدد للعرض.
13.0اتصاالت المرخص له التسويقية
ال جيوز للمرخص له القيام بالتسويق االتصالي خلدماته بغرض عرض بيع خدماته أو
منتجاته على املشرتك؛ إال بعد موافقة املشرتك املسبقة على تلقي مثل هذه االتصاالت ،وأن
يتقيد املرخص له مبا يلي:
أ .أن يتم االتصال باملشرتك من خالل قنوات االتصال الرمسية للمرخص له او املوزع
املعتمد.

ب .أن يتم تسجيل االتصال مع مراعاة متطلبات حفظ السجالت.
ت .أن يتم التحقق من هوية متلقي االتصال ،وأنه صاحب الرقم حمل االتصال ،أو ممثله ا
القانوني.
ث .أن يفصح ممثل املرخص له يف بداية االتصال عن امسه ،واملرخص له الذي ميثله،
وسبب االتصال ،ويتأكد من رغبة املشرتك يف استمرار املكاملة من عدمها.
ج .شرح اخلدمة املعروضة ،ومزاياها ،والتزاماتها بشكل واضح.
ح .اإلفصاح أثناء االتصال عن السعر الكامل ألي منتج أو خدمة مبوضوع االتصال.
خ .أن يتم توثيق طلب اخلدمة املعروضة وفق آلية تفعيل وتعديل اخلدمات االضافية،
وتعديل الباقات.
د .متكني املشرتك من حجب االتصال التسويقي بدون مقابل ،ويف أي وقت.

