الشروط واألحكام العامة

تطبــق هــذه الشــروط واألحــكام العامــة علــى تقديــم
الشــركة للخدمــة إلــى العميــل ،باإلضافــة إلــى أي
وثائــق أخــرى تشــكل االتفاقيــة بيــن الشــركة والعميــل.

 .1التعريفات
( )1الشــركة :يقصــد بهــا شــركة زيــن البحريــن ش.م.ب،.
وهــي شــركة تــم تأسيســها بموجــب قوانيــن مملكــة
البحريــن تحــت الســجل التجــاري رقــم .50603
( )2العميــل :يقصــد بــه الشــخص الــذي يطلــب
االشــتراك فــي الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة
والــذي عنــد التوقيــع علــى اســتمارة طلــب الحصــول
علــى الخدمــة يؤكــد بأنــه قــام بقــراءة وفهــم وقبــول
جميــع الشــروط واألحــكام المحــددة فــي هــذه الشــروط
واألحــكام العامــة.
( )3الهيئــة :يقصــد بهــا هيئــة تنظيــم االتصــاالت،
التــي أنشــئت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم
 48لســنة  2002بإصــدار قانــون االتصــاالت.
( )4الخدمــة :يقصــد بهــا أي منتــج أو خدمــة أو باقــات
إضافيــة تقدمهــا الشــركة والتــي تــم شــراؤها أو
االشــتراك بهــا أو تمــت إتاحتهــا ليســتخدمها العميــل
والتــي تنطبــق عليهــا هــذه الشــروط واألحــكام العامــة.
( )5االتفاقيــة :يقصــد بهــا االتفــاق التعاقــدي الكامــل
الــذي تــم إبرامــه بيــن الشــركة والعميــل والــذي يتضمــن
الوثائــق التاليــة التــي يمكــن تقديمهــا للعميــل
شــخصيًا أو بــأي وســيلة إلكترونيــة .وفــي حالــة وجــود أي
تناقــض بيــن محتويــات أي مــن هــذه الوثائــق ،يكــون
ترتيــب األســبقية كمــا يلــي:
أ .استمارة الطلب؛
ب .الرســوم والتعريفــات التــي تــم نشــرها علــى الموقــع
الرســمي للشــركة؛
ت .استمارة الخدمة المحددة؛
ث .هذه الشروط واألحكام العامة؛
ج .سياسة االستخدام العادل للشركة؛
ح .قواعــد الممارســة لشــئون المشــتركين الخاصــة
بالشــركة؛ و
خ .سياسة الشركة الخاصة بالرقابة على االئتمان.
( )6بطاقــة  :SIMهــي البطاقــة الذكيــة لوحــدة تعريــف
المشــترك ( )SIMوالتــي تحتــوي علــى رقــم هاتــف
المشــترك والتفاصيــل المشــفرة لتعريــف الشــبكة ورقــم
التعريــف الشــخصي وغيرهــا مــن بيانــات المســتخدم
مثــل ســجل األرقــام.
( )7اســتمارة الطلــب :يقصــد بهــا االســتمارات الورقيــة
أو اإللكترونيــة الخاصــة بالشــركة التــي يوقــع عليهــا
العميــل بخــط اليــد أو إلكترونيــا لإلقــرار بموافقتــه علــى
شــراء الخدمــة أو االشــتراك بهــا ،والتــي تعتبــر جــزءًا ال
يتجــزأ مــن االتفاقيــة.
( )8االشــتراك :يقصــد بــه قنــاة التواصــل التــي
اعتمدتهــا الشــركة والتــي يوضــح ويشــير العميــل
مــن خاللهــا إلــى رضــاه التــام علــى شــراء الخدمــة
أو االشــتراك بهــا والــذي يعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن
االتفاقيــة .ويشــمل هــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
اســتمارات أو طلبــات المنصــة عبــر اإلنترنــت ،وبيانــات
الخدمــة التكميليــة غيــر الهيكليــة « »USSDو
الرســائل النصيــة القصيــرة « ،»SMSوالناطــق اآللــي
« ،»IVRواتصــاالت الهاتــف ،وتطبيقــات المحمــول
الخاصــة بالشــركة (تطبيــق الهاتــف).
( )9فتــرة االلتــزام :يقصــد بهــا ،إن وجــدت ،الحــد
األدنــى لفتــرة االلتــزام الخاصــة بالخدمــة أو محتوياتهــا،
والتــي تبــدأ مــن تاريــخ اســتمارة الخدمــة المحــددة ذي
الصلــة وتنتهــي بنهايــة المــدة المحــددة فيهــا.
( )10تاريــخ االســتحقاق :يقصــد بــه التاريــخ الــذي
يكــون فيــه المبلــغ المنصــوص عليــه فــي الفاتــورة
مســتحق الدفــع .يجــوز للشــركة بعــد هــذا التاريــخ
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجــاه الخدمــة أو العميــل
وفقــا لسياســة الشــركة الخاصــة بالرقابــة علــى االئتمــان.
( )11الممارســات الخاصــة بــإدارة حركــة مــرور البيانــات:
يقصــد بهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات الفنيــة التــي
تســتخدمها الشــركة لقيــاس وإدارة تدفــق حركــة مــرور
البيانــات عبــر الشــبكة لضمــان االســتخدام الفعــال
لمــوارد الشــبكة وفقــا لسياســة االســتخدام العــادل.
( )12سياســة االســتخدام العــادل :يقصــد بهــا مجموعــة
مــن اإلجــراءات التــي تهــدف للحــد مــن حركــة مــرور
بيانــات العميــل أو التحكــم فيهــا أو فــرض رســوم
عليهــا فــي إطــار زمنــي معيــن وفقــا لالتفاقيــة .يتــم
نشــر سياســة االســتخدام العــادل ويمكــن الحصــول
عليهــا عبــر الموقــع .www.bh.zain.com
( )13االحتيــال :يقصــد بــه ســرقة الخدمــة أو اســتخدام
خدمــات االتصــاالت الرتــكاب غــش أو خــداع بهــدف
تحقيــق مكاســب ماليــة أو شــخصية غيــر عادلــة أو غيــر
مشــروعة.

( )14المعــدات يقصــد بها أي جهــاز إلكتروني أو أداة أو
هاتــف محمــول أو بطاقــة  SIMأو معــدات وتجهيــزات
مقــر العميــل (« )»CPEوالتــي يتــم تقديمهــا للعميــل
كجــزء مــن الخدمــة بموجــب باالتفاقيــة.
( )15فتــرة اإلشــعار المســبق :تعنــي فتــرة اإلشــعار قبــل
شــهر واحــد علــى األقــل مــن أي إجــراء مقتــرح لتعديــل
أو إنهــاء االتفاقيــة.
( )16بيانــات الموقــع :تعنــي أي بيانــات تتــم
معالجتهــا علــى شــبكة الشــركة أو عــن طريــق الخدمــات
التــي تشــير إلــى الموقــع الجغرافــي للمعــدات الطرفيــة
للعميــل باســتخدام خدمــات االتصــاالت العامــة.
( )17البيانــات الشــخصية :تعنــي أي معلومــات تتعلــق
با لعميل .
( )18العملية/المعالجــة :تعنــي أي عمليــة أو مجموعــة
مــن العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا فيمــا يتعلــق
بالبيانــات الشــخصية ،ســواء حدثــت أو لــم تحــدث
بالوســائل اآلليــة ،وتشــمل الجمــع والتســجيل والتنظيــم
والتخزيــن والتكيــف والتعديــل واالســترجاع والجمــع
أو اســتخدام أو اإلفصــاح عــن طريــق اإلرســال أو النشــر
أو إتاحــة المعلومــات بطريقــة أخــرى أو محاذاتهــا أو
دمجهــا أو حظرهــا أو محوهــا أو إتالفهــا.
( )19اســتمارة الخدمــة المحــددة :تعنــي االســتمارة التــي
تحتــوي علــى شــروط محــددة تنطبــق علــى اشــتراك
معيــن أو منتــج أو خدمــة تقدمهــا الشــركة.
( )20بيانــات المــرور :تعنــي أي بيانــات تتــم معالجتهــا
لغــرض نقــل اتصــال علــى شــبكة الشــركة أو إلعــداد
الفواتيــر الخاصــة بهــا.
( )21طريقــة (طــرق) اإلخطــار :تعنــي التواصــل عــن
طريــق رســائل نصيــة قصيــرة أو بريــد إلكترونــي أو
وســائل التواصــل االجتماعــي أو بيــان صحفــي أو موقــع
إلكترونــي.
( )22المعاييــر الدوليــة لالتصــاالت :تعنــي المعاييــر
التــي تحددهــا وتنظمهــا هيئــات تنظيــم االتصــاالت
الدوليــة.

 .2تقديم الخدمة
( )1تلتــزم الشــركة بتقديــم الخدمــة للعميــل إمــا عــن
طريــق إصــدار بطاقــة  SIMأو بــأي وســيلة أخــرى وفقــا
لمعاييــر االتصــاالت الدوليــة وتخصيــص رقــم هاتــف
إذا لــزم األمــر حتــى يتمكــن العميــل مــن االســتفادة
مــن الخدمــة.
( )2تقــوم الشــركة بعمليــة اتصــال الخدمــة لصالــح
العميــل خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة ( )5أيــام عمــل
لخدمــات االتصــاالت المتنقلــة وخــال مــدة عشــرة ()10
أيــام عمــل لخدمــات االتصــاالت الثابتــة تبــدأ مــن
تاريــخ تقديــم اســتمارة الطلــب ،مــا لــم تتفــق الشــركة
مــع العميــل علــى خــاف ذلــك كتابيــا.
( )3يتعيــن أن يكــون العميــل قــادرًا علــى اســتخدام
الخدمــة فــي حــدود المنطقــة الجغرافيــة التــي تغطيها
المواقــع الخلويــة وفقــا للترخيــص الممنــوح للشــركة
مــن قبــل الهيئــة .المكالمــات الدوليــة وخدمــة التجــوال
مفعلــة تلقائيــا وفقــا لسياســة الشــركة الخاصــة بالرقابــة
علــى االئتمــان مــا لــم يطلــب العميــل خــاف ذلــك.
يتوقــف تقديــم هــذه الخدمــة علــى مــدى توافرهــا
لــدى مــزود الشــبكة فــي خــارج مملكــة البحريــن.
( )4فــي حالــة تقديــم رقــم هاتــف إلــى العميــل ،ال
يترتــب علــى ذلــك منحــه أي حــق مــن حقــوق الملكيــة
علــى رقــم الهاتــف المخصــص لــه الســتخدامه .ويجــوز
تغييــر هــذا الرقــم وإعــادة تخصيصــه فــي الحــاالت
التقنيــة أو التشــغيلية أو التنظيميــة التــي تقتضيهــا
وتنــص عليهــا الالئحــة التنظيميــة الصــادرة مــن
الهيئــة فــي شــأن الخطــة الوطنيــة للترقيــم.
( )5يوافــق العميــل علــى أن الخدمــة ،نظـرًا لطبيعتهــا،
قــد تتغيــر مــن حيــن آلخــر ،وقــد تتأثــر ســلبًا بظــروف
الطقــس وتداخــل التــرددات الراديويــة وهيــكل المبنــى
نســبة التنــازع التــي تنشــرها شــبكة البرودبانــد الوطنيــة
ُ
والطابــع الجغرافــي للمنطقــة التــي تســتخدم فيهــا
الخدمــة وبســبب أيــة ظــروف أخــرى غيــر متوقعــة
تكــون خارجــة عــن ســيطرة الشــركة .وبالتالــي ،ال
يمكــن للشــركة أن تضمــن تقديــم الخدمــات خاليــة
مــن األخطــاء أو العيــوب أو توفــر مســتويات إشــارة
قويــة داخــل المبانــي حيــث أن جــودة الخدمــة قــد
تتأثــر بهــذه العوامــل التــي تقــع خــارج نطــاق ســيطرة
الشــركة.
( )6فــي حــال تطلــب لتقديــم الخدمــة الزيــارة
والتركيــب فــي عنــوان العميــل ،يجــب علــى العميــل أو
ممثــل العميــل أن يقــوم بإقــرار نجــاح تســليم الخدمــة
عنــد االنتهــاء مــن هــذا التركيــب مــن خــال التوقيــع
علــى اســتمارة توصيــل الخدمــة.
( )7يقــر العميــل بــأن الشــركة قــد تقــوم مــن حيــن
آلخــر بإجــراء أعمــال الصيانــة أو االختبــار لشــبكتها .كمــا
يقــر العميــل بأنــه قــد يكــون هنــاك عــدم جاهزيــة أو
أعطــال غيــر مخطــط لهــا ،ممــا قــد يــؤدي إلــى انقطــاع
الخدمــة .وخــال فتــرات عــدم الجاهزيــة أو األعطــال
المخطــط لهــا وغيــر المخطــط لهــا ،ســتبذل الشــركة
أقصــى جهدهــا ليكــون انقطــاع الخدمــة إلــى أقصــى
فتــرات الدقــة المتوقعــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد

الممارســة لشــئون المشــتركين.
( )8تتعهــد الشــركة بإصــاح أي أعطــال عنــد حدوثهــا
وفقــا لشــروط الترخيــص أو اللوائــح المعنيــة.
( )9يجــوز للشــركة ،ألغــراض الســامة واألمــن أو وفقــا
لشــروط الترخيــص الممنــوح لهــا ،إيقــاف أي خدمــة
مقدمــة للعميــل أو أن تطلــب مــن العميــل االمتنــاع
مؤقتــا عــن اســتخدام الخدمــة.
( )10يكــون للشــركة الحــق فــي تطبيــق ممارســات
إدارة المــرور وتعديــل سياســة االســتخدام العــادل فــي
أي وقــت بعــد تقديــم فتــرة اإلخطــار المســبق بالطريقــة
المناســبة للعميــل مــن خــال واحــدة أو أكثــر مــن طــرق
اإلخطــار .فــي حــال قيــام الشــركة بإدخــال تغييــرات
جوهريــة علــى سياســة االســتخدام العــادل المتعاقــد
عليهــا فــي اســتمارة الطلــب ،يحــق للعميــل إنهــاء
الخدمــة بــدون أن يتكبــد أي رســوم إضافيــة .لتجنــب
ً
الشــك فــي مثــل هــذه الحالــة ،يكــون العميــل مســؤوال
عــن المبالــغ المســتحقة أو االلتزامــات أو المعــدات
الســابقة .فــي حالــة عــدم توافــر فتــرة اإلخطــار المســبق،
ســيتم تقديــم التبريــرات.
( )11يكــون للشــركة الحــق ،فــي حالــة عــدم توفــر
الخدمــة ألســباب تجاريــة أو فنيــة ،فــي نقــل أو ترحيــل
العميــل إلــى خدمــة بديلــة جديــدة بعــد تقديــم فتــرة
اإلخطــار المســبق بالطريقــة المناســبة للعميــل مــن
خــال واحــدة أو أكثــر مــن طــرق اإلخطــار بأســرع مــا
يمكــن .إذا لــم يرغــب العميــل فــي اســتخدام تلــك
الخدمــة الجديــدة ،يحــق لــه إنهــاء الخدمــة بــدون أن
يتكبــد أي رســوم إضافيــة .ودرءًا للشــك ولتجنــب أي
ً
التبــاس ،فــي هــذه الحالــة يكــون العميــل مســؤوال عــن
المبالــغ المســتحقة الســابقة أو االلتزامــات أو المعــدات.
مــع عــدم اإلخــال بهــذه الفقــرة ،ال يجــوز للشــركة
تحديــث أو نقــل الخدمــة دون موافقــة صريحــة مــن
العميــل ،إال إذا كان هــذا التحديــث أو النقــل ال يضــر
بالعميــل بشــكل ال جــدال فيــه؛ أو كان فــي صالــح
العميــل بشــكل ال جــدال فيــه وال يترتــب عليــه تحمــل
أيــة تكاليــف إضافيــة.
( )12يمكــن للعميــل الحصــول علــى معلومــات تتعلــق
بتغطيــة الخدمــة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص
بالشــركة.
( )13يحــق للشــركة تحديــد حــد االئتمــان علــى الخدمــة
وفقــا لقواعــد الممارســة لشــئون المشــتركين الخاصــة
بالشــركة ،ويمكــن تحديــد حــد االئتمــان علــى إجمالــي
مبلــغ الفاتــورة أو اســتبعاد بعــض الرســوم.

 .3الضمانات والودائع
( )1مــع عــدم اإلخــال بالقواعــد والشــروط المنصــوص
عليهــا فــي الترخيــص الممنــوح للشــركة ،يجــوز للشــركة
أن تطلــب مــن العميــل ،ســواء فــي وقــت التوقيــع علــى
اســتمارة الطلــب والدخــول فــي االتفاقيــة ،أو فــي أي
وقــت خــال مــدة االتفاقيــة ،إيــداع تأميــن أو ضمــان
لــدى الشــركة وفقــا للمبلــغ والنــوع اللــذان حددتهمــا
الشــركة .ينشــأ حــق الشــركة بموجــب هــذه المــادة فــي
الحــاالت التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
أ .وقــوع مــا يثبــت عجــز العميــل أو عــدم التزامــه
بســداد وتســوية المبالــغ المســتحقة عليــه فــي التواريــخ
المحــددة؛
ب .إذا لــم يكــن للعميــل عنــوان دائــم فــي مملكــة
البحريــن أو إذا وجــدت الشــركة أن عنــوان العميــل غيــر
مؤكــد ألغــراض اســتالم الفواتيــر والمراســات؛
ت .فــي الحــاالت التــي يشــترك فيهــا العميــل فــي
الخدمــات الدوليــة أو خدمــات التجــوال؛ أو
ث .أي حــدث آخــر وفقــا لسياســة مراقبــة االئتمــان
الخاصــة بالشــركة.
( )2يظــل هــذا التأميــن ســاري المفعــول طيلــة مــدة
االشــتراك لغــرض تســوية المبالــغ المســتحقة علــى
العميــل مقابــل اســتخدام الخدمــة .ويعتبــر هــذا
التأميــن أســاس حــد االئتمــان المســموح بــه للعميــل
ً
بنــاء علــى طلــب العميــل شــريطة
ويمكــن زيادتــه
أن تتبــع هــذه الزيــادة زيــادة فــي المبلــغ المدفــوع
كتأميــن أو ضمــان علــى النحــو الــذي تحــدده الشــركة.
ويتــم إيقــاف الخدمــة فــي أي وقــت يصــل فيــه
العميــل إلــى حــد االئتمــان الخــاص بــه خــال فتــرة
االشــتراك شــريطة أن تقــوم الشــركة بإخطــار العميــل
بالطريقــة المناســبة.
( )3بالرغــم مــن الفقــرة  ،)3( 2يــدرك العميــل أنــه
نظــرًا لطبيعــة المطالبــات والفواتيــر الدوريــة وبعــض
الخدمــات مثــل المكالمــات الدوليــة وخدمــات التجــوال
– حيــث يكــون هنــاك اعتمــاد علــى مشــغلي الشــبكات
الخارجيــة فــي احتســاب معــدل االســتخدام – يمكــن
تجــاوز حــد االئتمــان المخصــص لــه حتــى يتحقــق علــم
الشــركة بهــذا االســتخدام.
( )4تتــم تســوية أي مبالــغ مســتحقة علــى العميــل عنــد
إنهــاء أو رفــض اســتمارة الطلــب مــن خــال التأميــن أو
الضمــان وتتــم إعــادة المبلــغ المتبقــي ،إن وجــد ،إلــى
العميــل .مــن المتفــق عليــه أنــه ال تســتحق أي فوائــد
علــى المبالــغ المودعــة لــدى الشــركة ،وأنــه ال يحــق
للشــركة فــرض أي فوائــد علــى المبالــغ المســتحقة
علــى العميــل.

( )5يجــوز للشــركة أن تســتقطع أي مبالــغ مســتحقة
علــى العميــل وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام العامــة
و/أو وفقــا ألي اســتمارة طلــب أو طلــب اشــتراك آخــر
مــن أي مبالــغ مودعــة لديهــا ،ويجــوز لهــا مصــادرة أي
تأميــن ،فــي حيــن تتــم إعــادة المبلــغ المتبقــي إن وجــد
إلــى العميــل.

 .4استخدام الخدمة من قبل العميل
( )1يتعهــد العميــل بعــدم اســتخدام الخدمــة ألغــراض
تعــرض األمــن العــام واألمــان للخطــر أو اســتخدامها
بطريقــة تتنافــى مــع القوانيــن واألنظمــة الســارية
والمعمــول بهــا.
( )2يلتــزم العميــل بعــدم القيــام بــأي أمــر يتســبب فــي
تعطيــل الشــبكة أو إتالفهــا أو اســتخدام أي معــدات أو
خدمــات ألي غــرض تعتبــره الشــركة أنــه ُمخــل أو مزعــج
أو غيــر قانونــي أو احتيالــي.
( )3ال يجــوز للعميــل تأجيــر أو إعــادة بيــع أو التنــازل
عــن الخدمــة مــن غيــر الحصــول علــى موافقــة كتابيــة
مســبقة مــن الشــركة ،والقيــام باإلجــراءات المناســبة
لهــذا اإلجــراء.
( )4يجــب علــى العميــل إخطــار الشــركة فــورًا عنــد
فقــدان أو بطاقــه  .SIMيجــوز للشــركة أن إخطــارًا
شــفهيًا مــن العميــل شــريطة أن يتبــع ذلــك إرســال
إخطــار كتابــي لهــا ،حيــث تقــوم الشــركة بإلغــاء
تفعيــل بطاقــه  SIMوفصــل الخدمــة مؤقتــا .يلتــزم
العميــل بتحمــل أي تكاليــف و/أو رســوم تنشــأ عــن
الخدمــة المقدمــة حتــى يتــم إخطــار الشــركة بفقــدان
أو ســرقة شــريحة الهاتــف المحمــول.
( )5تلتــزم الشــركة باســتبدال بطاقــه  SIMالمفقــودة
أو المســروقة أو التالفــة عنــد إخطارهــا بوقــوع هــذه
الحــاالت ،شــريطة أن يقــوم العميــل بدفــع رســوم
اســتبدال الشــريحة المفقــودة أو المســروقة أو التالفــة
وفقــا لألســعار والتعرفــات المطبقــة فــي الشــركة فــي
ذلــك الوقــت .فــي حالــة عــدم طلــب العميــل اســتبدال
الشــريحة أو عــدم ســداده لرســوم اســتبدالها خــال
ثالثيــن ( )30يومــا تقويميــا ،ســيتم اعتبــار الخدمــة
منتهيــة وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام العامــة.
 .5خدمات الصوت والبيانات
( )1يجــوز للعميــل االســتفادة مــن خدمــات الصــوت
والبيانــات التــي تقدمهــا الشــركة وفقــا لألســعار
المحــددة فــي جــداول التعريفــات المناســبة.
( )2لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن محتــوى المعلومات
المقدمــة ضمــن هــذه الخدمــات ،حيــث يظــل مصــدر
ً
هــذه المعلومــات مســؤوال وحــده عــن المعلومــات.
( )3يتــم اســتخدام أو الوصــول إلــى أي محتــوى
وخدمــات طــرف ثالــث وفقــا لتقديــر العميــل ومخاطــره،
ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية تجــاه العميــل ناشــئة
عــن أو فيمــا يتعلــق باســتخدامه وإمكانيــة وصولــه إلــى
المحتــوى ،بمــا فــي ذلــك عنــد الوصــول إلــى الخدمــة،
يوفــر العميــل الوصــول إلــى أطــراف غيــر مصــرح بهــا
للمعــدات.
( )4لــن تكــون الشــركة مســؤولة عــن أي خطــأ فــي
توجيــه المكالمــات أو البيانــات أو عــن أي خطــأ أو
تعليــق فــي خدمــات الصــوت أو البيانــات المنســوبة
إلــى المصــدر.
( )5تحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي إنهــاء أو إيقــاف
خدمــات الصــوت أو البيانــات المقدمــة للعمــاء علــى
شــبكتها فــي أي وقــت ،ســواء بشــكل مؤقــت أو دائــم
وفقــا للمــادة ( 8قطع/إيقــاف الخدمــة) ،شــريطة أن
يتــم إخطــار العمــاء أو أن يتــم اإلعــان عــن أن إنهــاء
أو إيقــاف الخدمــة قــد تــم بالطريقــة المناســبة خــال
فتــرة معقولــة مــن تنفيــذ إيقــاف الخدمــة.
 .6االحتيال
( )1يلتــزم العميــل بإخطــار الشــركة فــورًا بــأي حــاالت
احتيــال مشــتبه بهــا .يتعيــن علــى العميــل تحديــد
الوســائل التــي حدثــت بهــا عمليــة االحتيــال إذا
كانــت معلومــة لــه ،وأي تعديــات تــم إجراؤهــا علــى
المعــدات فــي محاولــة لوقــف عمليــة االحتيــال .تلتــزم
الشــركة بالتحقيــق فــي أي حالــة احتيــال مشــتبه بهــا،
ويجــوز لهــا أن تقــوم بحجــب الخدمــة أو إيقافهــا أو
الحــد مــن إمكانــات الخدمــة لمنــع اســتمرار عمليــة
االحتيــال .يتعهــد العميــل بالتعــاون الكامــل مــع
الشــركة فــي تحقيقاتهــا التــي ســتجريها وتزويــد
الشــركة أو أي طــرف ثالــث بــأي معلومــات ذات صلــة.
( )2تقــع علــى عاتــق العميــل مســؤولية اتخــاذ التدابيــر
المناســبة التــي تمنــع حــدوث أي حــاالت احتيــال،
ً
ويكــون العميــل مســؤوال عــن دفــع أي رســوم تتكبدهــا
الشــركة بســبب االحتيــال الناجــم عــن اإلهمــال أو
االســتخدام الخاطــئ للخدمــة أو إســاءة اســتخدامها،
ســواء كانــت معلومــة أو غيــر معلومــة للعميــل ،شــريطة
أن تتخــذ الشــركة التدابيــر المناســبة للكشــف عــن حالــة
االحتيــال.

 .7دفع الرسوم والمصاريف
( )1يتعهــد العميــل بــأن يســدد ،بمجــرد اســتالم فاتــورة
الشــهر األول ،رســوم اتصــال الخدمــة ورســوم اشــتراك
الشــهر األول ورســوم أي خدمــات إضافيــة يشــترك فيهــا
العميــل وفقــا لالتفاقيــة.
( )2يتعيــن علــى العميــل دفــع رســوم االشــتراك
الشــهري ،ورســوم الخدمــات اإلضافيــة التــي اشــترك
فيهــا العميــل وأي رســوم تظهــر علــى الفاتــورة
الشــهرية للعميــل وفقــا لالتفاقيــة .يجــوز للشــركة
تغييــر هــذه األســعار والتعريفــات طــوال مــدة االتفاقية.
فــي حــال كانــت هــذه التغييــرات عبــارة عــن تغييــرات
جوهريــة وتضيــف عبئــا علــى العميــل ،يتعيــن علــى
الشــركة تزويــد العميــل بفتــرة اإلخطــار المســبق لهــذا
التغييــر بالطريقــة المناســبة قبــل تطبيقهــا ،ووفقــا
ألحــكام القانــون والترخيــص الممنــوح للشــركة مــن
قبــل الهيئــة .فــي حالــة عــدم قبــول العميــل لهــذه
ً
التغييــرات ،يكــون مؤهــا إلنهــاء الخدمــة بــدون أي
رســوم إضافيــة .درءًا للشــك ،فــي هــذه الحالــة يكــون
ً
العميــل مســؤوال عــن المبالــغ المســتحقة أو االلتزامــات
أو المعــدات الســابقة.
( )3رسوم الخدمة والضرائب:
أ .جميــع األســعار والرســوم ورســوم الخدمــة وفقــا
لالتفاقيــة غيــر شــاملة ألي نــوع مــن الضرائــب علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر ضريبــة القيمــة المضافــة .درءًا
للشــك ،األســعار والرســوم المنشــورة علــى موقــع الشــركة
شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة مــا لــم ينــص علــى
خــاف ذلــك ووفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا
فــي المملكــة البحريــن.
ب .لذلــك ،يتعيــن علــى العميــل دفــع جميــع هــذه
الضرائــب التــي تظهــر فــي الفواتيــر الشــهرية ،وعندمــا
يتــم فــرض هــذه الضرائــب مــن قبــل الحكومــة.
( )4ترســل الفواتيــر التــي تحتــوي علــى رســوم االشــتراك
الشــهري للشــهر التالــي ،وجميــع الرســوم المســتحقة
فــي تاريــخ الظهــور فــي الفاتــورة إلــى العميــل علــى
عنــوان البريــد اإللكترونــي المحــدد فــي اســتمارة الطلــب
أو أي عنــوان آخــر يخطــر بــه العميــل .يجــوز للشــركة
أيضــا تســليم الفاتــورة شــخصيًا مقابــل رســوم شــهرية
ثابتــة كمــا هــو محــدد فــي اســتمارة الطلــب .تعتبــر
الفاتــورة بمثابــة إخطــار بالدفــع خــال الفتــرة الزمنيــة
الظاهــرة فــي الفاتــورة .لــن تكــون الشــركة خاضعــة
أو مســؤولة فيمــا يتعلــق بعــدم تســليم الفاتــورة بعــد
إرســالها.
( )5يجــب علــى العميــل دفــع مبلــغ الفاتــورة فــي
تاريــخ االســتحقاق .تتوفــر تفاصيــل حــول إعــداد
الفواتيــر والدفــع ومراقبــة االئتمــان فــي قواعد الممارســة
لشــئون المشــتركين الخاصــة بالشــركة المنشــورة علــى
موقعهــا اإللكترونــي.
ً
( )6تعتبــر ســجالت الشــركة دليــا قاطعــا ونهائيــا علــى
جميــع المبالــغ المســتحقة علــى العميــل ،مــا لــم يثبــت
العميــل بشــكل قاطــع أن هنــاك زيــادة فــي الفاتــورة.
( )7يجــوز للشــركة تخصيــص المبالــغ التــي دفعهــا
العميــل لتســوية المبالــغ المســتحقة بموجــب أي
اتفاقيــة أخــرى أبرمهــا نفــس العميــل.
( )8يقبــل العميــل ويؤكــد أنــه يجــوز للشــركة،
حســب تقديرهــا المطلــق ،اســتخدام خدمــات شــركات
التحصيــل أو الخدمــات المماثلــة لتحصيــل المبالــغ
المســتحقة مــن العمــاء .يتضمــن هــذا القبــول تزويــد
معلومــات العميــل الضروريــة لشــركات التحصيــل مــن
أجــل تحصيــل هــذه المبالــغ غيــر المســددة.
 .8قطع/إيقاف الخدمة
( )1يجــوز للشــركة قطــع الخدمــة فــي أي مــن الحــاالت
التاليــة:
أ .فــي حالــة عــدم ســداد وتســوية العميــل ألي فواتيــر
خــال تاريــخ اســتحقاقها؛
ب .إذا بلغــت قيمــة الرســوم والخدمــات اإلضافيــة ،فــي
أي وقــت ،قيمــة التأميــن المدفــوع مقدمــا ،شــريطة أن
تقــوم الشــركة بإخطــار العميــل بالطريقــة المناســبة ؛
ت .إذا كان لــدى العميــل اســتمارة طلــب أو اســتمارة
الخدمــة المحــددة أو اشــتراكات ســابقة أو الحقــة توجــد
عليهــا مبالــغ مســتحقة لــم يتــم تســويتها فــي تاريــخ
اســتحقاقها؛
ث .فــي حــال تحريــر العميــل أو مــن ينــوب عنــه
شــيكًا لتســوية المبالــغ المســتحقة للشــركة وتــم رفضــه
وإعادتــه مــن قبــل البنــك دون أن يتــم صرفــه ألي ســبب
كان؛
ج .عندمــا يتجــاوز العميــل حــد االســتخدام العــادي
للخدمــة خــال أي فتــرة ،أو يتجــاوز حــد االئتمــان
المحــدد لــه مــن قبــل الشــركة؛
ح .فــي حالــة وجــود قوانيــن أو لوائــح جديــدة صــادرة
عــن الهيئــة أو غيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة ذات
الصلــة .فــي هــذه الحالــة ،يجــب علــى الشــركة إبــاغ
العميــل بواحــد أو أكثــر مــن طــرق اإلخطــار فــي أقــرب
وقــت ممكــن؛ أو
خ .أي حالــة أخــرى وفقــا لقواعــد الممارســة لشــئون
المشــتركين أو سياســة االســتخدام العــادل.
( )2فــي حالــة قيــام الشــركة قطــع الخدمــة وفقــا للبنود

( )1( 8أ) أو ( )1( 8ب) أو ( )1( 8ت) أو ( )1( 8ث) أو 8
ً
(( )1ج) ،يكــون العميــل مســؤوال عــن ســداد الرســوم وفقــا
للمــادة  7باإلضافــة إلــى رســوم الدفــع المتأخــر الثابــت
البالغــة  3دينــار بحرينــي لــكل حالــة قطــع.
( )3فــي حالــة حــدوث عطــل فنــي طــارئ ،ســيتم

إيقــاف الخدمــة مؤقتــا حتــى يتــم إصــاح العطــل.
وفــي حالــة تعديــل النظــام أو صيانتــه ،يجــوز إيقــاف
الخدمــة مؤقتــا حتــى يتــم تعديــل النظــام أو صيانتــه
فــي أقصــى فتــرات الدقــة المتوقعــة المنصــوص
عليهــا فــي قواعــد الممارســة لشــئون المشــتركين.
( 4يجــوز للعميــل أن يطلــب مــن الشــركة إيقــاف أو
إعــادة تشــغيل الخدمــة المقدمــة لــه بشــكل مؤقــت
مــا لــم يتــم تقييــد خــاف ذلــك فــي اســتمارة الطلــب
أو اســتمارة الخدمــة المحــددة ،ويجــوز للشــركة ،حســبما
تــراه مناسـبًا ،فــرض رســوم مقابــل هــذا التعليــق علــى
النحــو المحــدد فــي اســتمارة الطلــب.

 .9مدة وإنهاء االتفاقية
( )1تســري هــذه الشــروط واألحــكام العامــة اعتبــارًا مــن
تاريــخ تقديــم الخدمــة للعميــل وفقــا الســتمارة الطلــب
أو االشــتراك المقــدم مــن العميــل.
( )2يجــوز للشــركة فــي أي وقــت إنهــاء االتفاقيــة فــي
حــال حــدوث أي مــن الحــاالت التاليــة:
أ .وفاة العميل؛
ب .فــي حــال مخالفــة العميــل أيــا مــن الشــروط الــواردة
فــي االتفاقيــة ،أو إخاللــه بقانــون االتصــاالت أو أي
قوانيــن أخــرى ســارية ،ويتــم إخطــاره بعــد ذلــك بهــذه
المخالفــة أو هــذا اإلخــال؛
ج .فــي حــال أن الشــركة ،بنـ ً
ـاء علــى تقديرهــا المطلــق،
تعتبــر أي تصــرف يقــوم بــه العميــل غيــر مالئــم
ويشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
 .1ســوء الســلوك أو ســوء التصــرف أو التهديــد ألي مــن
موظفــي الشــركة أو مدرائهــا أو المتعاقديــن معهــا مــن
الغيــر؛ أو
 .2تســبب أضــرارًا أو خســائر ،بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر ،ألي مــن ممتلــكات الشــركة.
د .إذا وجــدت الشــركة أن أيــا مــن المعلومــات المقدمــة
مــن العميــل غيــر صحيحــة فــي اســتمارة الطلــب أو بــأي
طريقــة أخــرى ،أو إذا لــم يتمكــن العميــل مــن تزويــد
الشــركة بالمســتندات الالزمــة إلصــدار اســتمارة الطلــب
بشــكل ســليم؛
ه .إذا لــم يتمكــن العميــل مــن ســداد أي أو جميــع
المبالــغ المســتحقة وفقــا لقواعــد الممارســة لشــئون
المشــتركين الخاصــة بالشــركة أو االتفاقيــة؛
و .في حال إعسار أو إفالس العميل أو الشركة؛
ز .فــي حــال إلغــاء ترخيــص الشــركة أو ســحبه أو تعليــق
تنفيــذه مــن قبــل الهيئــة؛ أو
ح .فــي حالــة وجــود قوانيــن أو لوائــح جديــدة تصدرهــا
الهيئــة أو غيرهــا مــن الهيئــات والجهــات الحكوميــة
ذات الصلــة والتــي تعتبــر هــذه الشــروط واألحــكام
العامــة باطلــة وغيــر ملزمــة.
( )3فــي حالــة إنهــاء الخدمــة وفقــا للمــادة ،)2( 9
يتحمــل العميــل مســؤولية تســوية الرســوم وفقــا للمــادة
 ،7باإلضافــة إلــى جميــع التكاليــف ذات الصلــة التــي
تكبدتهــا الشــركة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر رســوم الدفــع المتأخــرة البالغــة  3دينــار بحريني
عــن كل حالــة قطــع ،رســوم المحكمــة التــي تكبدتهــا
الشــركة فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء قانونــي اتخذتــه
الشــركة ضــد العميــل الســترداد أي مبلــغ مســتحق،
و 12٪مــن المبلــغ المســتحق الســترداد رســوم تحصيــل
الديــون وأي تكاليــف أخــرى تتكبدهــا الشــركة حتــى
تســوية جميــع المبالــغ المســتحقة مــن قبــل العميــل.
( )4يجــوز للعميــل طلــب إنهــاء الخدمــة عــن طريــق
تقديــم اســتمارة إنهــاء الخدمــة مــن أحــد مراكــز الشــركة
أو عبــر أي وســيلة أخــرى مناســبة وفقــا لقواعــد الممارســة
لشــئون المشــتركين الخاصــة بالشــركة .ودرءًا للشــك،
تكــون الخدمــة مســتمرة وال يجــوز إلغاؤهــا أو إنهاؤهــا
إال وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام العامــة.
( )5بالرغــم مــن المــادة  )4( 9أعــاه ،فــي حالــة اإلنهــاء
المبكــر للخدمــة أو تغييــر باقــة الخدمــة ،يجــوز تطبيــق
رســوم إنهــاء الخدمــة وفقــا لمــدة االلتــزام المذكــورة فــي
اســتمارة الخدمــة المحــددة.
(ُ )6يســمح بنقــل الخدمــة بشــرط أن يكــون كل مــن
المشــتركين الحالييــن والجــدد حاضريــن فــي أي مــن
مراكــز الشــركة ويســتوفون المتطلبــات ذات الصلــة،
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،عمليــة
تســجيل بطاقــة.SIM
 .10تحديد المسؤولية
( )1مــن المتفــق عليــه أن الشــركة لــن تكــون مســؤولة
فــي حــال حــدوث أي مــن حــاالت القــوة القاهــرة (كمــا
هــو موضــح أدنــاه) أو أي ســبب خــارج عــن ســيطرتها.
( )2يجــوز للشــركة تعليــق أو فصــل أو إنهــاء اســتخدام
جــزء مــن أو كل الخدمــة علــى الفــور دون تحملهــا ألي
مســؤولية فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة
( 8قطع/إيقــاف الخدمــة) والمــادة ( 9مــدة وإنهــاء
االتفاقيــة) المبينــة أعــاه.
( )3لــن تكــون الشــركة مســؤولة تجــاه العميــل عــن

فــوات الكســب أو الفــرص أو فقــدان األعمــال أو
فقــدان البيانــات أو تلفهــا أو الخســائر غيــر المباشــرة
أو التعويضيــة أو الخاصــة أو العرضيــة أو الالحقــة
ولــن تكــون بخــاف ذلــك مســؤولة عــن أي تكاليــف أو
مصاريــف أو تعويضــات أو التزامــات تكبدهــا العميــل.
( )4إلــى الحــد المســموح بــه قانونــا ،فــي حــال اعتبــار
الشــركة مســؤولة تجــاه العميــل ،تقتصــر مســؤوليتها
علــى مبلــغ ال يتجــاوز الرســوم المســتحقة للخدمــة
لفتــرة ســتة ( )6أشــهر مــن تاريــخ إبــرام االتفاقيــة الــذي
نشــأ فيهــا ســبب الفعــل الــذي ترتــب عليــه المســئولية.
( )5فــي حــال تركيــب المعــدات فــي عنــوان العميــل،
يجــب علــى العميــل ضمــان بيئــة آمنــة وخاليــة مــن
المخاطــر لموظفــي الشــركة و/أو المتعاقديــن معهــا
مــن الغيــر .يجــب علــى العميــل تعويــض موظفــي
الشــركة و/أو المتعاقديــن معهــا مــن الغيــر عــن جميــع
التكاليــف التــي تكبدتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
نتيجــة أي أو فيمــا يتعلــق بــأي مطالبــة ناشــئة عــن
وفــاة أو إصابــة موظفــي الشــركة و/أو المتعاقديــن
معهــا مــن الغيــر.
( )6مــع مراعــاة المــادة  )5( 12وفيمــا عــدا حــاالت
موافقــة المشــترك علــى أي تركيــب أو أعمــال بنــاء
مطلوبــة لتقديــم الخدمــة قــد تــؤدي إلــى تلــف أو
تغييــر محتمــل فــي ممتلــكات المشــترك ،ال تتحمــل
الشــركة و/أو المتعاقديــن معهــا مــن الغيــر أيــة
مســؤولية عــن أي ضــرر ناتــج عــن هــذا التركيــب و/أو
أعمــال البنــاء.

 .11القوة القاهرة
( )1يتــم تعليــق تطبيــق الشــروط واألحــكام العامــة
ألي فتــرة تقدرهــا الشــركة بشــكل معقــول ،حيــث
أنــه تــم خــال هــذه الفتــرة منــع الشــركة أو إعاقتهــا
عــن االمتثــال ألي مــن التزاماتهــا ألي ســبب خــارج عــن
نطــاق ســيطرتها المعقولــة حيــث يمكــن أن تشــمل
هــذه الحالــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر أي إضــراب
عــن العمــل ،أو نقــص فــي إمــدادات الوقــود ،أو إغــاق
للمصانــع ،أو تعطــل للمعــدات ،أو إجــراءات حكوميــة،
أو حــرب ،أو أعمــال الشــغب ،أو الكــوارث الطبيعيــة
(«القــوة القاهــرة»).
( )2علــى الرغــم مــن أي حكــم آخــر مــن الشــروط
واألحــكام العامــة ،ال تعتبــر الشــركة مخالفــة لهــذه
الشــروط واألحــكام العامــة ،أو تكــون مســؤولة تجــاه
العميــل بــأي شــكل مــن األشــكال عــن أي تأخيــر فــي
تنفيــذ أو عــدم تنفيــذ أي مــن التزاماتهــا بموجــب هــذه
الشــروط واألحــكام العامــة إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه
التأخيــر فــي تنفيــذ أو عــدم التنفيــذ األداء ناجمــا عــن
أي قــوة قاهــرة تكــون قــد أبلغــت العميــل بهــا ،ويتــم
تمديــد فتــرة ومــدة أداء تلــك االلتزامــات بنــاء علــى
ذلــك.
( )3إذا تجــاوزت فتــرة التعليــق هــذه ثالثيــن ()30
يومــا ،فيجــوز للشــركة ،عنــد تقديــم إشــعار كتابــي إلــى
العميــل ،إنهــاء االتفاقيــة علــى الفــور.
 .12المعدات
( )1مــا لــم ينــص علــى خــاف مــا يلــي ،يجــب إعــادة
معــدات الشــركة التــي تمــت إتاحتهــا للعميــل كجــزء
مــن الخدمــة إلــى الشــركة عنــد انتهــاء تقديــم الخدمــة.
فــي حــال امتنــاع العميــل عــن إعــادة المعــدات وفقــا
ألحــكام االتفاقيــة ،يجــوز للشــركة أن تفــرض علــى
العميــل مبلغــا ماليــا نظيــر عــدم إعادتــه لتلــك
المعــدات وذلــك وفقــا لرســوم تحددهــا الشــركة فــي
االتفاقيــة والتــي ال تتجــاوز ســعر تلــك المعــدات.
( )2يتحمــل العميــل مســؤولية اإلبــاغ عــن المعــدات
المعطلــة أو التالفــة أو المفقــودة .يوافــق العميــل علــى
عــدم تعديــل المعــدات أو التالعــب بهــا أو إتالفهــا
أو محاولــة تفكيكهــا .إذا كانــت المعــدات المســتأجرة
تحتــاج إلــى إصــاح أو اســتبدال ،دون أن يتســبب فــي
ذلــك أي خطــأ مــن جانــب العميــل ،لــن تتقاضــى
الشــركة أي مبالــغ ماليــة مقابــل إصــاح أو اســتبدال
المعــدات .ويتعيــن علــى الشــركة و/أو المتعاقديــن مــن
الغيــر اتخــاذ قــرار بنــاء علــى ســلطتهم التقديريــة بشــأن
إصــاح أو اســتبدال أي مــن المعــدات المعطلــة .تخضــع
المعــدات للشــروط واألحــكام الخاصــة بــأي ضمــان أو
خطــة ضمــان ممتــدة خاصــة بالشــركة المصنعــة والتــي
قــد يكــون العميــل قــد حصــل عليهــا عنــد شــرائه
لتلــك المعــدات.
( )3يقــر العميــل أو ممثلــه باســتالم المعــدات فــي حالــة
جيــدة عنــد نقطــة البيــع أو فــي مقــر العميــل ،وبعــد
ً
ذلــك يكــون مســؤوال عــن حالــة تلــك المعــدات.
( )4يقــر العميــل بأنــه قــد يتطلــب تركيــب المعــدات
فــي عنوانــه مــن أجــل توصيــل الخدمــة ،بمــا فــي
ذلــك أي خدمــات دعــم وصيانــة مســتمرة يتــم إجراؤهــا
فيمــا يتعلــق بالمعــدات .يجــب علــى العميــل توفيــر
الضمانــة لدخــول موظفــي الشــركة و/أو المتعاقديــن
معهــا مــن الغيــر مــن أجــل التركيــب ،بمــا فــي
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر توفيــر التصاريــح
المطلوبــة (إن وجــدت) ،والطاقــة الكهربائيــة.
( )5يقــر العميــل بأنــه فــي حالــة عــدم توفــر البنيــة
التحتيــة فــي عنوانــه ،فمــن الــازم القيــام بأعمــال بنــاء

مقابــل رســوم إضافيــة مــن أجــل توصيــل الخدمــة.
ســيتم إرســال هــذه الرســوم إلــى المشــترك للموافقــة
عليهــا قبــل الشــروع فــي أي أعمــال بنــاء.

 .13خصوصية البيانات
( )1بالقــدر الــذي يقتضيــه القانــون ،يقــر العميــل
ويؤكــد ويوافــق علــى أنــه يجــوز للشــركة معالجــة
البيانــات الشــخصية لجميــع األغــراض التاليــة:
أ .توفير الخدمة للعميل؛
ب .األنشطة المتعلقة بفواتير العميل؛
ت .األنشطة المتعلقة بمدفوعات الربط البيني؛
ث .األنشطة المتعلقة بالوصول إلى معدات العميل؛
ج .األنشطة المتعلقة ببيانات المرور؛
ح .األنشطة المتعلقة ببيانات الموقع؛ و
خ .أي أغــراض أخــرى وفقــا للقوانيــن واللوائــح ذات
الصلــة.
( )2تعتبــر األغــراض الــواردة فــي الفقــرة )1( 13
مطلوبــة بالنســبة للشــركة لتقديــم الخدمــة وأي ســحب
لموافقــة العميــل علــى هــذه األغــراض يعتبــر طلبــا
إلنهــاء الخدمــة ،وبالتالــي يتــم تطبيــق العواقــب
الالحقــة.
( )3يمنــح العميــل الشــركة الحــق فــي الحصــول علــى
بيانــات العميــل الشــخصية ومعالجتهــا وتزويدهــا
ألطــراف ثالثــة مقــررة ألغــراض معينــة مثــل طلبــات
الجهــات التنظيميــة ،والتحقــق مــن االئتمــان
والتحصيــل ،واألمــن ،ومنــع االحتيــال ،والتحقــق مــن
الهويــة ،وتعزيــز الخبــرة ،ورفــع أو الدفــاع عــن الدعــاوى
القانونيــة أو أداء للمصلحــة العامــة وفقــا للقوانيــن
واللوائــح الســارية فــي مملكــة البحريــن.
( )4تقــدم الشــركة مختلــف الســلع والخدمــات عــن
طريــق التســويق المباشــر ،فيحــق للعميــل طلــب وقــف
التســويق المباشــر مــن غيــر رســوم.
 .14بنود عامة
( )1يحــق للشــركة رفــض أي طلــب مقــدم مــن العميــل
مــا لــم يتــم دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة مــن قبــل
ذلــك العميــل إلــى الشــركة ،ويجــوز لهــا رفــض الطلــب
إذا ثبــت لهــا أن العميــل لــم يكــن ملتزمــا بتســوية
وســداد الفواتيــر الخاصــة بــأي اشــتراكات أخــرى بعــد
تاريــخ االســتحقاق أو ألي ســبب آخــر تــراه الشــركة ســليمًا
بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر قواعــد
الرقابــة علــى االئتمــان الخاصــة بالشــركة.
( )2يقــر العميــل أنــه قــد بلــغ الســن القانونــي و/أو
أنــه لديــه الســلطة القانونيــة إلبــرام االتفاقيــة وااللتــزام
بكافــة الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا.
( )3تلتــزم الشــركة بــأن تعتمــد وتطبــق سياســة فعالــة
لغــرض التعامــل مــع الشــكاوى المقدمــة مــن العمــاء
وفقــا لقواعــد الممارســة لشــئون المشــتركين الخاصــة
بهــا.
( )4يتعيــن عــدم اعتبــار أي تســاهل أو إمهــال مــن
جانــب الشــركة فــي تنفيــذ أحــكام هــذه الشــروط
ً
واألحــكام العامــة تنــازال عــن أي مــن حقوقهــا الــواردة
فيهــا.
( )5تخضــع الشــروط واألحــكام العامــة لقوانيــن مملكــة
البحريــن .توافــق الشــركة والعميــل علــى أن أي نــزاع
ينشــأ بيــن الشــركة والعميــل قــد يكــون إمــا:
أ .عــن طريــق الهيئــة وفقــا لإلجــراءات المنصــوص
عليهــا فــي قواعــد الممارســة لشــئون المشــتركين؛ أو
ب .يجــوز تقديمهــا إلــى المحاكــم المختصــة فــي
مملكــة البحريــن.
( )6تعتبــر هــذه الشــروط واألحــكام العامــة ملزمــة
لجميــع العمــاء الذيــن يوقعــون علــى اســتمارة الطلــب
اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا التوقيــع ســواء كان بالحبــر أو
رقميــا أو عــن طريــق التحقــق مــن بصمــة اإلصبــع.
( )7يجــوز للشــركة تعديــل القواعــد والشــروط
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام العامــة
بشــرط حصولهــا علــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة،
وقيامهــا بنشــر هــذا التعديــل قبــل ســريانه بثالثيــن
( )30يومــا.
( )8فــي حــال حصــول العميــل علــى خدمــة دعــم
األجهــزة ملحقــة باســتمارة الطلــب ،يلتــزم العميــل
بالتوقيــع علــى اســتمارة الخــدة المحــددة التــي تحكمها
هــذه الشــروط واألحــكام العامــة باإلضافــة إلــى القواعــد
والشــروط الخاصــة بهــا.
( )9القواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذه الشــروط
واألحــكام العامــة متوافقــة ومتطابقــة مــع قواعــد
الممارســة لشــئون المشــتركين الخاصــة بالشــركة
ً
حيثمــا كان ذلــك مناســبًا وقابــا للتطبيــق .ويتعيــن
أن يتــم نشــر نســخة مــن مــع قواعــد الممارســة لشــئون
المشــتركين الخاصــة بالشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي
التالــي www.bh.zain.com :ويمكــن الحصــول علــى
نســخة مطبوعــة مجانيــة منهــا عنــد الطلــب مــن أي
مركــز مــن مراكــز الشــركة.
قــام العميــل بقــراءة وفهــم وقبــول جميــع شــروط
وأحــكام هــذه الشــروط واألحــكام العامــة عــن طريــق
إبــرام االتفاقيــة.

