
SIM تجديد تسجيل بطاقة

مقدمة    -1
مت و�شع هذه ال�شروط واالحكام وفقا للمادة رقم 21 من القانون  اأ.  

االحتادي رقم 1 ل�شنة 1991 ب�شاأن موؤ�ش�شة االمارات لالت�شاالت.

حتكم هذه ال�شروط واالحكام جتديد ت�شجيل بطاقة SIM لعمالء  ب.  

مع  تتعاقد  التي  اجلهة  اىل  ات�شاالت  من  واملقدمة  ات�شاالت 

)“العميل”(.

تعترب هذه ال�شروط واالحكام جزءا ال يتجزاأ من ال�شروط واالحكام  ج. 

)اخلا�شة بخدمة حمددة( املوقعة بني ات�شاالت والعميل. 

تعترب هذه املقدمة جزءا ال يتجزاأ من هذه ال�شروط واالحكام. د. 

الوثائق واثبات الهوية الشخصية   -2
هويته  عن  املفعول  و�شارية  ا�شلية  ن�شخا  بتقدمي  العميل  يتعهد  اأ. 

ال�شخ�شية اأو جواز �شفره وغريها من الوثائق و/ اأو املعلومات التي 

تطلبها ات�شاالت عند جتديدها بطاقة SIM من قبل ات�شاالت.

باأن ات�شاالت �شتقوم بتجديد وحتديث بيانات بطاقة  يقر العميل  ب.  

SIM يف ا�شتمارة الطلب ذات ال�شلة ب�شروط واحكام املنتج و/ اأو 

اخلدمة اإ�شافة اىل اثبات هويته ال�شخ�شية ويقر العميل با�شتيفاء 

جميع متطلبات اثبات الهوية ال�شخ�شية لي�شار اىل اإعادة ت�شجيل 

بطاقة SIM با�شمه.  

التنصل من المسؤولية والتعويض   -3
ميتنع   ،SIM بطاقة  ت�شجيل  جتديد  وتوقيع  واكمال  حتديث  عند  اأ.  

العميل عما يلي:

غري  اأو  م�شللة  وثائق  ار�شال  اأو  معلومات  اأو  اأقوال  تقدمي   .1

�شحيحة اأو غري كاملة اأو كاذبة؛ اأو

اإخفاء اية حقائق اأو بيانات ذات �شلة؛ اأو   .2

بغر�ض  وثائق  اأية  ار�شال  اأو  معلومات  اأو  اأقوال  اأي  تقدمي     .3

ا�شتمالة ات�شاالت بق�شد اأو بدون ق�شد. 

يقر العميل ويوافق على اأنه م�شوؤول مبفرده عن اأي احتيال اأو تعد  ب.  

والتنظيمية  القانونية  لاللتزامات  انتهاك  اأو  فقدان  اأو  اخالل  اأو 

اأية  اأو عن  الق�شائية  امل�شاريف  اأو  للعقد هذا  اأي خمالفة  اأو عن 

اأو غري املبا�شرة(  م�شوؤولية اأخرى )مبا يف ذلك امل�شوؤولية التبعية 

التي تن�شاأ عن اأو تتعلق بتجديد ت�شجيل بطاقة SIM ويتعهد العميل 

ذكر  مبا  يتعلق  فيما  م�شوؤوليتها  واخالء  ات�شاالت  بتعوي�ض  اأي�شا 

اآنفا با�شتثناء امل�شوؤولية الناجمة عن الوفاة اأو اال�شرار ال�شخ�شية.

مسؤولية العميل  -4
ي�شمن العميل باأن جميع الوثائق واملعلومات التي قدمها �شحيحة  اأ.  

اأية  عن  امل�شوؤولية  وحده  العميل  ويتحمل  ودقيقة  املفعول  و�شارية 

معلومات غري �شحيحة اأو باطلة يقدمها خمالفة اللوائح والقوانني 

النافذة يف دولة االمارات العربية املتحدة واأحكام هذه املادة. 

م�شوؤوال  و�شيكون   SIM بطاقة  وحده  ي�شتخدم  باأن  العميل  يتعهد  ب. 

مبفرده عن اأي ا�شتخدام لها من قبل اأي �شخ�ض اآخر. وي�شمل ذلك 

امل�شوؤولية املالية الناجمة عن ا�شتخدام بطاقة SIM الأغرا�ض غري 

م�شروعة اأو يف اال�شتخدامات غري الالئقة.

�شواء  اأخرى  جهة  اأي  اىل   SIM بطاقة  نقل  بعدم  العميل  يتعهد  )ج( 

ب�شكل موؤقت اأو دائم من دون اذن خطي م�شبق من ات�شاالت.

افشاء المعلومات   -5
يقر العميل باأنه قد يطلب من ات�شاالت االإف�شاح عن بياناته ال�شخ�شية 

لتعليمات  ا�شتجابة  اأو  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بقوانني  التزاما 

يف  االأمنية  الوطنية  ال�شلطات  من  اأو  املخت�شة  ال�شلطات  من  �شريحة 

االمارات اأو بغر�ض التحقق من الهوية اأو الأغرا�ض م�شروعة اأخرى )مثل 

التحقق من املالءة املالية والأغرا�ض اأمنية ومنع االحتيال(. 

  SIM نقل بطاقة  -6
الفقرة  يف  الواردة  العميل  وم�شوؤوليات  بالتزامات  االخالل  عدم  مع 

ال�شابقة، اإذا مت ا�شتخدام بطاقة SIM املقدمة اىل العميل )ي�شار اليه 

فيما بعد بـ “العميل االأ�شلي”( من قبل اأي من اأقربائه اأو اأ�شدقائه اأو 

بوا�شطة �شخ�ض اآخر )ي�شار اليه فيما بعد بـ “العميل احلايل”(، يتعهد 

العميل االأ�شلي باإبالغ ات�شاالت يف الوقت املنا�شب عن هذا التغيري يف 

ا�شتخدام بطاقة SIM. وقد جتري ات�شاالت وح�شب تقديرها اخلا�ض 

تغيريات على �شجالتها مبا يف ذلك بيانات الت�شجيل لتالئم معلومات 

�شريطة   SIM لبطاقة  الفعلي  امل�شتخدم  باعتباره  احلايل  امل�شتخدم 

العميل احلايل  التزم  واإذا  ا�شتخدامها.  على  املوافقة اخلطية  تقدميه 

جميع  ووقع   SIM بطاقة  لت�شجيل  ال�شخ�شية  الهوية  اثبات  مبتطلبات 

الوثائق ذات ال�شلة، فقد تعترب ات�شاالت بذلك امل�شتخدم احلايل هو 

�شاحب بطاقة SIM وم�شتخدمها وحتمله م�شوؤولية جميع ا�شتعماالتها. 

مراكز  اأحد  مراجعة  احلايل  وامل�شتخدم  االأ�شلي  امل�شتخدم  وعلى 

وتقدمي  ال�شرورية  التغيريات  ال�شتكمال  ات�شاالت  لـ  التابعة  العمالء 

املعلومات والبيانات املطلوبة. 

ايقاف بطاقة SIM وانهاؤها   -7
يقر العميل بحق ات�شاالت يف تعليق اأو انهاء بطاقة SIM )واحل�شاب/ 

بطريقة  ت�شجيلها  اإعادة  اأو  ت�شجيلها  مت  اإذا  ال�شلة(  ذات  احل�شابات 

اىل  ات�شاالت  ا�شطرت  اإذا  اأو  املطبقة،  واالحكام  ال�شروط  تخالف 

اأو  التنظيمية  باملتطلبات  التزاما  االنهاء  اأو  التعليق  بهذا  اال�شتمرار 

القانون. 

الشروط واالحكام االضافية  -8
تعترب االحكام الواردة يف هذه ال�شروط مكملة لل�شروط واالحكام التي 

وقعها العميل مبا يت�شل بح�شاب اخلدمة.

التعديالت  -9
ال�شروط  اإعادة �شياغة هذه  اأو  اأو تعديل  حتتفظ ات�شاالت بحق تغيري 

SIM اأو  اأية وثيقة تتعلق بتجديد ات�شاالت ت�شجيل بطاقة  اأو  واالحكام 

اأي من خدماتها اأو منتجاتها من وقت الآخر وكما تراه منا�شبًا. وتعترب 

على  للعميل  ملزمة  الن�شخ  اإعادة  اأو  التعديالت  اأو  التغيريات  مثل هذه 

الفور اعتبارا من تاريخ ن�شرها على موقع ات�شاالت االلكرتوين.

10- القانون النافذ واالختصاص القضائي

تخ�شع هذه ال�شروط واالحكام لقوانني دولة االمارات العربية املتحدة 

ويكون ملحاكمها االخت�شا�ض احل�شري يف الف�شل يف اأي نزاعات تن�شاأ 

بني طريف العقد. 

تطبق هذه ال�شروط واالحكام اخلا�شة بتجديد ت�شجيل بطاقة SIM من 

دون االخالل باأي من ال�شروط واالحكام االأخرى املطبقة على خدمة/ 

خدمات الهاتف املتحرك املقدمة من ات�شاالت اىل العميل. 

بال�شروط  باأنني قد اطلعت وفهمت ووافقت على االمتثال  اأقر مبوجبه 

واالحكام املذكورة اآنفا.


