
1. نطاق الشروط واألحكام
ــى  ــع عل ــال التوقي ــن خ ــل(  م ــتركة  )العمي ــركة المش ــر الش ــة وتعتب ــد الخدم ــن عق ــزأ م ــزًءا ال يتج ــكام ج ــروط واألح ــذه الش ــر ه 1.1 تعتب

ــى هــذه الشــروط ووافقــت عليهــا. نمــوذج طلــب الخدمــة، أنهــا قــد اطلعــت عل
ــي  ــتخدمين ومقدم ــات المس ــوق والتزام ــات وحق ــة المعلوم ــاالت وتقني ــات االتص ــم خدم ــروط تقدي ــة ش ــكام وثيق ــع أح ــري جمي 1.2 تس
ــدم  ــي كمق ــترك وموبايل ــة المش ــب الخدم ــى طال ــي 11 \ 3\ 1439 ه، عل ــات ف ــة المعلوم ــاالت وتقني ــة االتص ــن هيئ ــادرة م ــة الص الخدم

ــه نــص فــي هــذه الشــروط. ــرد ب ــم ي خدمــة، وتســري أحــكام هــذه الوثيقــة فــي كل مــا ل
1.3 تكــون الفتــرة األوليــة لعقــد الخدمــة هــي ســنة تقويميــة كاملــة )اثنــا عشــر شــهرًا( أو كمــا هــو مذكــور فــي عــرض الخدمــة المقــدم 
مــن موبايلــي إن وجــد, وَتتجــدد تلقائيــًا لفتــرة مماثلــة مــا لــم يكــن العميــل ملتزمــًا بعقــد خــاص بأجهــزة الموبايــل مرتبــط مــع هــذا العقــد 

أو إذا ذكــر مــدة التــزام أخــرى فــي نمــوذج طلــب الخدمــة، حينهــا يكــون التــزام العميــل حســب فتــرة عقــد االلتــزام األخيــر.
1.4 مدة التزام العميل المذكورة في نموذج طلب الخدمة تبدأ من تاريخ صدور أول فاتورة للعميل.

1.5 فــي حــال رغــب العميــل بإنهــاء العقــد قبــل التاريــخ المحــدد أو عــدم تجديــده، يجــب علــى العميــل إخطــار موبايلــي بطلبــه بمــا ال يقــل عــن 
ثاثيــن ( 30 ) يومــًا قبــل تاريــخ االنتهــاء.

1.6 فــي حــال وجــود عــرض خدمــة مقــدم مــن موبايلــي فــان جميــع الشــروط واألحــكام باإلضافــة ألي رســوم أو غرامــات التــزام مذكــورة فــي 
العــرض المقــدم تعتبــر جــزء مــن هــذه الشــروط واألحكام.

2. الفواتير)المفوتر(
ض للشــركة إمــا عــن طريــق البصمــة أو أي  2.1 يبــدأ احتســاب الرســوم فــورًا بعــد االنتهــاء مــن توثيــق األرقــام عــن طريــق الشــخص المفــوَّ

طريقــة توثيــق أخــرى معتمــدة مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت و/أو وزارة الداخليــة.
2.2 ســوف يصــدر للعميــل فاتــورة شــهرية تتضمــن قيمــة االشــتراك الشــهري عــن الشــهر الســابق، باإلضافــة إلــى أجــور جميــع الخدمــات 

اإلضافيــة أو أي رســوم تعتمــد علــى االســتخدام خــال فتــرة الشــهر الســابق.
2.3 ستصدر الفواتير بشكل شهري في السابع من كل شهر ميادي.

2.4 عنــد تفعيــل الخدمــة خــال الشــهر، ســتصدر الفاتــورة تناســبيًا مــع فتــرة االســتخدام الســابقة، بنــاء علــى الشــهر الميــادي حتــى تاريــخ 
صــدور الفاتــورة فــي الســابع مــن الشــهر الميــادي، وبحســب رســوم الباقــة أو االشــتراك.

2.5 بعــد انتهــاء مــدة االلتــزام المتفــق عليهــا، وفــي حــال عــدم رغبــة العميــل إنهــاء الخدمــة (بمــا يتوافــق مــع الفقــرة 1.5 أعــاه) سيســتمر 
العميــل علــى نفــس الباقــة علــى أن يدفــع قيمــة االشــتراك الشــهري كامــًا، حيــث ســُيلغى أي خصــم ســابق مرتبــط بفتــرة االلتــزام المتفــق 

عليهــا بعــد انقضائهــا. مــا لــم تحــدد موبايلــي منفــردة اســتمرار الخدمــة علــى باقــة أخــرى مختلفــة بعــد أخــذ موافقــة العميــل علــى ذلــك.

3. مسبقة الدفع
بــل موبايلــي او 

ِ
3.1 يدفــع المشــترك لموبايلــي فــي يــوم االشــتراك، قيمــة رســوم اشــتراك الخدمــة وفقــًا للتعرفــة كمــا تــم نشــرها مــن ق

تــم االتفــاق عليهــا مــع العميــل.
3.2 يكون الخصم من حساب المشترك على قيمة ورسوم الخدمات، بعد كل مكالمة، وفقًا للتعرفة.

3.3 يدفــع المشــترك جميــع الرســوم والضرائــب الازمــة إلــى الجهــات الحكوميــة داخــل المملكــة علــى الخدمــة المقدمــة، والتــي تحصلهــا 
موبايلــي نيابــة عــن هــذه الجهــات.

ــتقبال  ــتثناء اس ــة باس ــى الخدم ــول إل ــن الوص ــن م ــن يتمك ــترك ل ــإن المش ــترك، ف ــاب المش ــي حس ــد ف ــود رصي ــدم وج ــال ع ــي ح 3.4 ف
ــاء. ــة العم ــال لخدم ــي أعم ــز موبايل ــال بمرك ــوارئ واالتص ــات الط ــراء مكالم ــتقبال وإج ــرة االس ــاء فت ــى انته ــات حت المكالم

3.5 يجــب علــى العميــل شــحن حســابه قبــل تاريــخ انتهــاء الصاحيــة، ويتحمــل مســئولية أي اســتخدامات مخالفــة للتشــريعات والقوانيــن 
الفعالــة

3.6 بعــد انتهــاء فتــرة الصاحيــة، تقطــع الخدمــة جزئيــًا حيــث يمكــن للعميــل اســتقبال المكالمــات وال يمكنــه االتصــال باإلنترنــت والقيــام 
بأيــة 3.5 مكالمــات عــدا تلــك الازمــة إلعــادة شــحن الحســاب أو التواصــل مــع مركــز موبايلــي أعمــال لخدمــة العمــاء والقيــام بمكالمــات 

الطــوارئ، ويطلــق علــى هــذه الفتــرة )فتــرة االســتقبال(.
3.7 خال فترة االستقبال، يمكن للمشترك في أي وقت إعادة شحن حسابه لتفعيل الخدمة الكاملة.

3.8 بعــد انتهــاء فتــرة االســتقبال، لــن يكــون بإمــكان العميــل اســتخدام الرصيــد المتبقــي فــي حســابه وســيكون هــذا الرصيــد منتهيــًا 
ولــن تقــوم موبايلــي بالتعويــض عــن الرصيــد الــذي لــم يتــم اســتخدامه فــي الحســاب.



4. رسوم الخدمات والمدفوعات
ــع،  ــكال الدف ــهرية، وأش ــتراكات الش ــروض، واالش ــا، الع ــة المزاي ــة كاف ــل بمعرف ــر العمي ــة يق ــب الخدم ــوذج طل ــى نم ــه عل 1. 4بتوقيع

ــة. ــة مجدي ــذه المعرف ــر ه ــا وتعتب ــق عليه ــة المتف ــع للباق ــارات الدف وخي
2. 4 قيمة ورسوم الخدمات هي بالريال السعودي.

3. 4 يمكــن الحصــول علــى معلومــات حــول باقــات البيــع بالتجزئــة( باقــات موبايلي أعمــال للخدمــات الصوتيــة والبيانــات )والخيــارات والميزات 
والتطبيقــات الخاصــة بهــا  )أي تلــك المتوفــرة بشــكل عــام لعمــاء قطــاع األعمــال )وشــروطها وأحكامهــا عــن طريــق موقــع موبايلــي 

اإللكترونــي أو عــن طريــق منــدوب مبيعــات موبايلــي أعمــال.
4. 4 يمكن للعميل تفعيل كل من:

5. 4 باقــات البيــع بالتجزئــة  (باقــات موبايلــي أعمــال للخدمــات الصوتيــة والبيانــات)، والخيــارات, والمميــزات, والتطبيقــات مــع مراعــاة هــذه 
الشــروط واألحــكام كجــزء مــن هــذا العقــد وطلــب الخدمــة عنــد تفعيلهــا

6. 4 الباقــات, والخيــارات, والمميــزات, والتطبيفــات المخصصــة والمتفــق عليهــا كمــا هــو مرفــق أو ضمــن العــرض المقــدم مــن موبايلــي 
بنفــس هــذه الشــروط واألحــكام.

ــات  ــى الباق ــركات عل ــتراك الش ــوط اش ــن خط ــه م ــق علي ــى المتف ــد األدن ــزام بالح ــد االلت ــاص عن ــم خ ــاء خص م للعم ــدَّ ــن أن يُق 7. 4 يمك
ــك. ــة لذل المؤهل

8. 4 إذا لــم يقــم العميــل بااللتــزام بالعــدد األدنــى للخطــوط المتفــق عليــه أو مــدة االلتــزام المتفــق عليهــا للحصول علــى الخصم، فســتقوم 
موبايلــي بتحميــل العميــل كامــل مبالــغ االشــتراكات الشــهرية بــدون خصم وبأثــر رجعي.

9. 4 لموبايلــي الحــق فــي تغييــر أي مــن رســوم وأجــور الخدمــات مــن خــال إشــعار مســبق بمــدة ال تقــل عــن ســتين )60( يومــًا عــن طريــق 
بــل العميــل.

ِ
الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي موجــه إلــى الشــخص المفــوض  الــذي تــم تعيينــه مــن ق

10. 4 تصدر موبايلي فاتورة العميل مقابل )إن وجد(:
11. 4 الرسوم الشهرية.

12. 4 أجور االستخدام.
13. 4 رسوم خدمات القيمة المضافة لباقات المرة واحدة والشهريه.

14. 4 درسوم اإلنشاء والتأسيس .
15. 4 رسوم التجوال )والتي يمكن فوترتها حتى 150 يوم بعد االستخدام في حال تأخر وصولها(.

16. 4 القسط الشهري لألجهزة.
ــال  ــة أو االنتق ــل الملكي ــت أو نق ــاف المؤق ــة اإليق ــل خاصي ــة أو تفعي ــل الخدم ــة أو فص ــر الباق ــي تغيي ــل ف ــب العمي ــال رغ ــي ح 17. 4 ف
ــوم  ــع رس ــه دف ــيترتب علي ــدت فس ــا إن وج ــق عليه ــزام المتف ــرة االلت ــاء فت ــل انته ــداد، قب ــدم الس ــاء لع ــال اإللغ ــي ح ــر أو ف ــغل آخ لمش
إضافيــة كمــا هــو مبيــن فــي جــداول غرامــات االلتــزام المرفــق لــكل خدمــة أو منتــج علــى حســب نوعيــة الباقــة المختــارة مــن العميــل أو 
جــدول الغرامــات المذكــور فــي عــرض الخدمــة المقــدم إن وجــد, والتــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد علمــًا أن األســعار المذكــورة ال 

تشــمل ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنطبــق عليهــا.
18. 4 فــي حــال وجــود خصومــات إضافيــة خاصــة علــى قيمــة األجهــزة أو االشــتراك الشــهري للخدمــة وعنــد طلــب إلغــاء الخدمــة أو تغييــر 
ــزام المتفــق  الباقــة أوتفعيــل خاصيــة اإليقــاف المؤقــت أو نقــل الملكيــة أو االنتقــال أو اإللغــاء لعــدم الســداد, قبــل انتهــاء مــدة االلت

عليهــا فســتضاف قيمــة الخصــم الممنــوح علــى رســوم اإللغــاء الموضحــة فــي جــداول الغرامــات الخاصــة بــكل خدمــة أو باقــة.
ــح  ــب فت ــي طل ــور ف ــي المذك ــد اإللكترون ــوان البري ــى عن ــة )PDF( إل ــي بصيغ ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ــهرية ع ــورة الش ــل الفات 19. 4 ترس
الحســاب لــدى موبايلــي ويعتبــر عنــوان البريــد اإللكترونــي هــذا عنــوان رســمي للشــركة، وفــي حــال قــام العميــل بطلــب نســخة مطبوعــة 
فيجــب طلــب ذلــك رســميًا عــن طريــق إدارة الحســابات أو مركــز موبايلــي أعمــال لخدمــة العمــاء، علــى أســاس شــهري فــي أقــرب وقــت 
ممكــن عمليــًا مــن كل شــهر )وعلــى أي حــال فــي غضــون 15 يومــًا مــن نهايــة الشــهر( مــن الشــهر القــادم الــذي ســيتم تقديــم الخدمــات 

خالــه.
ــى  ــًا عل ــل اعتراض ــّدم العمي ــورة، إال إن ق ــدار الفات ــخ إص ــن تاري ــًا م ــن )30(  يوم ــال ثاثي ــل خ ــوم بالكام ــة الرس ــل كاف ــع العمي 20. 4 يدف
الفاتــورة وفقــًا لألحــكام المذكــورة فــي الفقــرة رقــم )5(, عــن طريــق حوالــة مصرفيــة بالمبلــغ المحــدد فــي الفاتــورة بالريــال الســعودي 

ــرى. ــدة أخ ــع معتم ــيلة دف ــق أي وس ــن طري ــي أو ع ــي البنك ــاب موبايل ــى حس )ر.س( إل
21. 4 يكــون العميــل مســؤواًل عــن كافــة رســوم الخدمــات واالســتخدام حتــى وإن تكبدهــا نتيجــة لاحتيــال أو لاســتخدام غيــر المرخــص 

بــه للخدمــة.

5. مبالغ المنازعات
ــات أو  ــة اقتطاع ــن أي ــة م ــة وخالص ــض، خالي ــة تعوي ــة أو مطالب ــا دون مقاص ــازع عليه ــر المتن ــر غي ــة الفواتي ــع كاف ــل دف ــى العمي 1. 5 عل

ــدة. ــع معتم ــيلة دف ــق أي وس ــن طري ــات، ع خصوم



بــل العميــل والزمــة الدفــع, اذا مالــم يتقــدم العميــل بشــكوى أو اعتــراض إلــى موبايلــي خــال 
ِ

5.2 تعتبــر فاتــورة موبايلــي مقبولــة مــن ق
)60( يومــًا مــن تاريــخ إصــدار فاتــورة موبايلــي.

3. 5 موبايلي قد تقوم بمقاصة أي مبلغ مستحق الدفع على العميل مقابل أي مبلغ مستحق الدفع له ألي سبب كان على موبايلي.
4. 5 إذا قــام العميــل، باالعتــراض علــى أي جــزء مــن فاتــورة الخدمــات الصــادرة، يتوجــب علــى العميــل دفــع المبالــغ غيــر المتنــازع عليهــا 
مــن الفاتــورة وتقديــم الشــكوى أو المطالبــة مــع تفاصيــل كافيــة لطبيعــة المطالبــة والمبلــغ محــل النــزاع باإلضافــة إلــى المعلومــات 
الازمــة لتحديــد الخدمــة )الخدمــات( المتضــررة للمبلــغ المتنــازع عليــه، حيــث أنــه لــن تتأثــر تلــك الخدمــات المتنــازع علــى رســومها خــال 

فتــرة الشــكوى.
5. 5 يتنازل العميل عن حقه في االعتراض على أي رسوم لم يتم االعتراض عليها خال فترة )60( يومًا من تاريخ صدور الفاتورة.

6. 5 في حال تم تسوية النزاع ضد العميل، يدفع العميل تلك المبالغ في التاريخ المحدد.

6. عدم السداد
6.1 يجــوز لموبايلــي، بعــد اإلشــعار المســبق للعميــل، أن تقــوم بتعليــق أو إنهــاء جميــع الخدمــات عــن الخطــوط المتضــررة و/أو رفــض أي 
طلــب تفعيــل خدمــة جديــد، عنــد فشــل العميــل إمــا فــي الدفــع أو فــي االعتــراض علــى المبالــغ وفقــًا لألحــكام الســالفذكرها بغــض 
بــل العميــل للخطوط\الخدمــات نفســها. ويحــق لموبايلــي اإلبــاغ عــن العميــل لــدى ســمة او أي 

ٍ
النظــر عــن أي إيداعــات مقدمــة مــن ق

جهــة قضائيــة فــي حــال اســتمرار عــدم الدفــع أو الســداد الكامــل للمبالــغ المســتحقة علــى الخطــوط.
6.2 فــي حــال إلغــاء الخدمــة بســبب عــدم الدفــع كمــا ذكــر أعــاه، فســتطبق علــى العميــل كافــة الغرامــات المرتبطــة بالخدمــة الملغــاة 

وكمــا ذكــر فــي الفقــرة 4.11 و 4.12 أعــاه وســتكون مســتحقة الدفــع فــورًا.

7. تنفيذ الحساب
ــاء أي  ــك إنش ــي ذل ــا ف ــكام )بم ــروط واألح ــذه الش ــة وه ــب الخدم ــوذج طل ــورة بنم ــا المذك ــذ المزاي ــن تنفي ــي م ــن موبايل ــي تتمك 7.1 لك
باقــات أو خيــارات أو ميــزات أو تطبيقــات مخصصــة يتفــق عليهــا( يجــب علــى العميــل توفيــر معلومــات ووثائــق معينــة مثــل اســم الشــركة 
ورقــم الســجل التجــاري، ورقــم الموبايــل، ومعلومــات الهويــة وحســابات أي خطــوط يــود العميــل تســجيلها بموجــب هــذه االتفاقيــة. بعــد 
اســتام كافــة المعلومــات الازمــة، ســتقوم موبايلــي بإكمــال إنشــاء حســاب العميــل خــال 10 أيــام بعــد التحقــق مــن كافــة المعلومــات 

والوثائــق المقدمــة.
7.2 مشــترك )مشــتركو( الشــركات ) CUC (: موظــف لــدى العميــل ويســتخدم جميــع الخدمــات بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام والــذي 

أنشــئ حســابه تحــت اســم شــركة العميــل ويتحمــل العميــل كامــل مســئولية اســتخداماته ومــا يترتــب عليهــا.

8. ضمان األجهزة
ــه لبعــض األجهــزة، وحســبما تحــدد موبايلــي منفــردة تطبــق  ــى أن ــع أو المــوزع داخــل المملكــة، عل 8.1 تخضــع األجهــزة لضمــان الُمَصنِّ

شــروط موبايلــي لخدمــة مــا بعــد البيــع علــى الجهــاز.
ــئ أو  ــتخدام خاط ــئ أو اس ــب خاط ــبب تركي ــف بس ــرض للتل ــاز إذا تع ــؤولية الجه ــي مس ــل موبايل ــع وال تتحم ــان المصن ــق ضم 8.2 ال ينطب
بســبب إدخــال تعديــات أو إجــراء إصــاح عــن طريــق العميــل أو طــرف ثالــث غيــر مرخــص لــه بذلــك أو إذا تعــرض الجهــاز للتلــف ألســباب 
خارجــة عــن اإلرادة مثــل حــوادث، أو أعطــال الطاقــة الكهربائيــة، والعيــوب الناجمــة عــن اســتخدام قطــع أو مكونــات ال تعتمدهــا موبايلــي 

أو مصنــع الجهــاز وغيــر ذلــك.

SIM   9. نظام التشغيل والترقيم وشريحة الموبايل
شــرائح الموبايــل )SIM(، وتحديثــات البرامــج، ورمــوز برمجــة الخدمــات، إذا كانــت األجهــزة تتطلــب شــريحة تعريــف الخدمــة )SIM( مقدمــة مــن 
موبايلــي )بطاقــة هويــة وتعريــف المشــترك( فــإن أي ملكيــة فكريــة أو برنامــج موجــود فــي الشــريحة )SIM( هــو ملــك لموبايلــي. ويجــوز 
لموبايلــي أن تغيــر أو تحــّدث البرامــج أو أي بيانــات أخــرى فــي البطاقــة أو البرامــج الموجــودة فــي األجهــزة عبــر األثيــر وقــد تســتخدم أي ســعة 
فــي الشــريحة ألغــراض إداريــة و/أو خاصــة بالشــبكة، و/أو الحتياجــات األعمــال و/أو األغــراض التجاريــة. وال يمكــن إعــادة برمجــة األجهــزة 
وشــريحة تعريــف الخدمــة التــي تحمــل عامــة موبايلــي التجاريــة والتــي تــم شــراؤها مــن موبايلــي الســتخدامها مــع شــبكة أو مقــدم خدمــة 
آخــر. وال تضمــن موبايلــي بــأي شــكل مــن األشــكال أن هــذه األجهــزة والشــرائح لديهــا القــدرة علــى أن تعــاد برمجتهــا الســتخدامها مــع 

شــبكة أخــرى أو أن مقــدم الخدمــة اآلخــر سيســمح باســتخدامها علــى شــبكته.

10. تحديث البيانات
ــم عليــه نمــوذج طلــب  ــذي ت ــه، علــى األســاس ال ــر فــي بيانات ــد أي تغي ــى العميــل إشــعار موبايلــي فــورًا بخطــاب رســمي، عن 10.1 يجــب عل
الخدمــة المبــرم، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: التغيــر فــي نشــاط الشــركة ورقــم الســجل التجــاري أو رقــم التعريــف الخــاص 



ضيــن مــن الشــركة أو أي مــن حالتهــم ومعلوماتهــم. بالمنشــأة أو عنــد تغييــر األشــخاص المفوَّ
10.2 فــي حــال اإلخــال بعمليــة اإلشــعار، فــإن المشــترك لــن يتمكــن مــن تقديــم اعتــراض ضــد موبايلــي بســبب فشــله فــي تقديــم البيانات 
الازمــة وقــد تنهــي موبايلــي عقــد الخدمــة وتلغــي كافــة الخدمــات وتســترجع جميــع المبالــغ المســتحقة لهــا مــن العميــل بمــا فــي ذلــك 

أي غرامــات التــزام ورســوم مســتحقة بســبب إلغــاء الخدمــة.

11. توثيق الخطوط
عنــد تفعيــل أي خدمــة اتصــال أو بيانــات، فإنــه يلــزم علــى الشــخص المفــوض مــن الشــركة توثيــق الطلــب علــى جميــع الخطــوط المطلوبــة 
عــن طريــق البصمــة أو أي طريقــة توثيــق معتمــدة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ووزارة الداخليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه 
يجــب تقديــم معلومــات المســتخدم النهائــي للخــط ويجــب علــى المســتخدم النهائــي توثيــق معلوماتــه عــن طريــق أخــذ بصمتــه مقابــل 

الرقم/الخدمــة المعينــة لــه لكــي يتــم تفعيلهــا.

 12. إنهاء وتعليق الخدمة وإلغاء العقد
12.1 يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية أو أي طلب للعميل، كليًا أو جزئيًا، بعد إشعار الطرف اآلخر، إذا:

اعتبــر الطــرف اآلخــر غيــر قــادر علــى ســداد ديونــه بموجــب تشــريعات االعســار ذات العاقــة، أو َعَقــَد اجتماعــًا مــع دائنيــه بصفــة عامــة . 1
ُبغيــة إعــادة التعديــل العــام لمديونيتــه أو إعــادة جدولتهــا، أو قــام بعمــل تكليــف عــام لصالــح دائنيــه، أو قــام باتخــاذ أي إجــراء للتصفيــة 
الطوعيــة، أو لديــه مديــر أو وكيــل غــارم أو متعهــد أو أي شــخص مســؤول مماثــل ُعّيــن علــى كافــة أو بعــض مــن أعمالــه، أو إذا تــم تقديــم 

عريضــة بالتصفيــة اإللزاميــة للطــرف اآلخــر أو بإحالــه، أو إذا تــم تقديــم عريضــة أو تلقــي أمــر باإلفــاس متعلقــًا بالطــرف اآلخــر.
ــة بموجــب هــذه االتفاقيــة ونمــوذج طلــب الخدمــة عنــد اســتحقاقها، واســتمرارية هــذا . 2 ــغ المطلوب بفشــل العميــل فــي دفــع المبال

ــا بعــد تقديــم موبايلــي إشــعاًرا بذلــك. الفشــل لمــدة )30( يوًم
جقيــام أحــد األطــراف بخــرق أي مــادة مــن هــذه االتفاقيــة )بخــاف شــروط الدفــع( واســتمرارية هــذا الخــرق لمــدة ثاثيــن )30( يومــًا بعــد . 3

إشــعار خطــي مــن الطــرف اآلخــر بذلــك.
دفي حال ورود طلب من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات أو الجهات األمنية والقضائية ذات العاقة.. 4

ــة  ــط بعملي ــاه أو مرتب ــباب أع ــد األس ــن أح ــج ع ــرق نات ــاك أو خ ــن أي انته ــل ع ــاه العمي ــة تج ــؤولة أو ُملَزم ــي مس ــون موبايل ــن تك 12.2 ل
اإلنهــاء. عــاوة علــى ذلــك، لــن تتعهــد موبايلــي بدفــع أي دعــاوى خســائر أو مصاريــف أو تعويضــات تــم رفعهــا مــن قبــل العميــل بســبب 

ذلــك اإلنهــاء.
12.3 إذا قــام العميــل بإلغــاء طلــب الخدمــة لمصلحتــه )وليــس بســبب خــرق مــن موبايلــي( بعــد تفعيــل الخدمــة ســواًء فــي نفــس تاريــخ 
التفعيــل أو بعــده، فــإن كافــة رســوم الخدمة/الخدمــات بمــا فــي ذلــك رســوم المــدة المتبقيــة المتفــق عليهــا فــي نموذجطلــب الخدمــة 
بــل العميــل فــورًا كمــا يدفــع العميــل أيضــًا كافــة الرســوم األخــرى المســتحقة حتــى تاريــخ اإلنهــاء بمــا فــي 

ِ
تصبــح مســتحقة الدفــع مــن ق

ذلــك أي رســوم أو تكاليــف ومصروفــات متكبــدة والملتــزم بدفعهــا إلــى موبايلــي والمرتبطــة بالخدمــة الملغــاة.
12.4 فــي حــال وجــود أجهــزة موبايــل، أرقــام مميــزة مرتبطــة مــع هــذا االشــتراك أو تــم االتفــاق علــى فتــرة التــزام محــددة أو عــدد خطــوط 
اشــتراك معيــن، فيتوجــب علــى العميــل دفــع غرامــات ورســوم إضافيــة بحســب جــداول الغرامــات وااللتزامــات المرتبطــة مــع كل خدمــة 
و/أو باقــة، فــي حــال قــام العميــل بتغييــر الباقــة محــل االلتــزام أو االنتقــال إلــى باقــة أقــل مــن المتفــق عليهــا، أو طلــب فصــل وإلغــاء 
ــد  ــا بع ــة وإلغاؤه ــل الخدم ــم فص ــر أو إذا ت ــغل آخ ــى مش ــال إل ــة أو االنتق ــل الملكي ــت أو نق ــاف المؤق ــة اإليق ــل خاصي ــة، أو تفعي الخدم
عجــز العميــل عــن دفــع المبالــغ المســتحقة عليــه وبعــد 12.5 إخطــار موبايلــي لــه بذلــك. علمــًا أن األســعار المذكــورة فــي جــداول االلتــزام 

والغرامــات غيــر شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة.
ــكات  ــة الممتل ــة كاف ــتتم إزال ــورًا. وس ــع ف ــتحقة الدف ــة مس ــغ المتبقي ــة المبال ــح كاف ــة، تصب ــذه االتفاقي ــاء ه ــاء أو انته ــد إنه 12.6 عن
المملوكــة مــن كل طــرف مــن مواقــع ومبانــي الطــرف اآلخــر، إن وجــد، ولهــذا الغــرض فإنــه يتعيــن علــى كل طــرف منــح الطــرف اآلخــر 

ــي. ــع والمبان ــول للمواق ــهيل الوص ــة وتس إمكاني
12.7 تملــك موبايلــي الحــق فــي رفــض أي طلــب إنهــاء أو تعليــق مبكــر للخدمــات، وفــي حــال إصــرار العميــل علــى اإلنهــاء المبكــر، فإنــه 
ســيتم فــرض رســوم علــى العميــل فــي حــال وجــود التــزام، بحســب جــداول الغرامــات وااللتــزام لــكل خدمــة أو باقــة، لــكل شــهر كامــل 
ــزة منــذ التفعيــل أو منــذ آخــر تمديــد لفتــرة الخــط )إن وجــد(، و فــي حــال كان هنــاك التــزام بحــد أدنــى مــن عــدد  مــن فتــرة الخــط الُمنَج
الخطــوط تنطبــق علــى كل خــط موبايــل أو بيانــات تــم طلــب إلغائــه أو تحويلــه لمقــدم خدمــة آخــر أو تغييــر ملكيتــه قبــل انتهــاء فتــرة 

التــزام الخــط.
12.8 يجــوز للعميــل إلغــاء أي مــن خطوطــه خــال ثاثيــن )30( يومــًا مــن التفعيــل دون الحاجــة إلــى نمــوذج إنهــاء مبكــر، بشــرط أن تكــون 

خــال فتــرة الثاثيــن )30( يومــًا ويكــون العميــل مســؤواًل عــن أي رســوم متعلقــة بإنهــاء الخدمــة.



13. المسؤولية 
ســتبذل موبايلــي قصــارى جهدهــا لضمــان جــودة الخدمــة وامتثالهــا لكافــة تشــريعات وضوابــط هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
وبأفضــل المعاييــر العالميــة. مــع ذلــك، يعتبــر العميــل قــد قبــل بالخدمــة كمــا هــي وال تتحمــل موبايلــي المســؤولية تجــاه العميــل بســبب 
أي انقطــاع مؤقــت للخدمــة، أو تدهــور، وســتبذل موبايلــي قصــارى جهدهــا الســترجاع الخدمــة لوضعهــا الطبيعــي في أســرع وقــت ممكن.

14. القوانين المعمول بها
ــر هــذه االتفاقيــة وفقــًا لقوانيــن وأنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص، كافــة  14.1 تخضــع وُتفسَّ
متطلبــات القانــون إلــى جانــب األوامــر والتعميمــات واللوائــح والقــرارات وكافــة األنظمــة المعمــول بهــا الصــادرة عــن هيئــة االتصــاالت 

وتقنيــة المعلومــات بغــض النظــر عــن اختيارهــا للوائــح القانونيــة.
ــًا فــي محاكــم المملكــة  14.2 كافــة المنازعــات الناشــئة عــن أو المتعلقــة بهــذه االتفاقيــة أو أي طلــب للعميــل ســيحكم فيهــا نهائي

ــعودية. ــة الس العربي
ــا  ــث )بم ــرف ثال ــل أي ط ب

ِ
ــن ق ــي م ــد موبايل ــددة ض ــة أو المه ــاوى الموجه ــراءات والدع ــة اإلج ــن كاف ــي ع ــل موبايل ــوض العمي 14.3 يع

فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، كيانــات العميــل( وعــن كافــة الخســائر، واألضــرار، والنفقــات )بمــا فــي ذلــك األتعــاب القانونيــة( 
بــل العميــل أو باالســتخدام الغيــر مرخــص 

ِ
المتعلقــة، أو الناشــئة بــأي شــكل مــن األشــكال، أو المرتبطــة بســوء اســتخدام الخدمــة مــن ق

بــه لهــا.

15. الضرائب
رســوم الخدمــات المنصــوص عليهــا غيــر شــاملة علــى ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( المطبقــة علــى الخدمــة. ويتحمــل العميــل وحــده 
مســؤولية دفــع أي ضريبــة قيمــة مضافــة مطبقــة علــى الخدمــة، والتــي ســيتم إصــدار فاتورتهــا وتكلفتهــا علــى العميــل بشــكل منفصل 

وفقــًا لكافــة األنظمــة الســارية والمعمــول بهــا فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه الخدمــة.

16. الحد االئتماني
16.1 تملك موبايلي الحق في تحديد الحد االئتماني لكل باقة.

16.2 يختلف الحد االئتماني من باقة إلى أخرى بحسب الرسوم الشهرية.
16.3 بإمــكان العميــل طلــب زيــادة أو خفــض الحــد االئتمانــي، ومــع ذلــك فإنــه مــن حــق موبايلــي قبــول أو رفــض الطلــب، وفــي حــال طلــب 
زيــادة الحــد االئتمانــي فــإن ذلــك يعتمــد علــى تاريــخ العميــل فــي اســتخدامه، والفواتيــر، وتاريخــه فــي المدفوعــات، بعــد التحقــق مــن ســمة.
الحــد االئتمانــي المتفــق عليــه ينطبــق علــى أجــور االســتخدام فقــط وال ينطبــق علــى األجــور المتكــررة الشــهرية وأجــور االشــتراك بالخدمــات 

اإلضافية.


