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التعريفات

المبادئ التوجيھية لإلعالن

التوجيھات المتعلقة باإلعالن والتسويق والعالمات التجارية التي صدرت عن المجلس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات في  4إبريل  2011وأية تعديالت الحقة أو مراجعات لھذه التوجيھات

اإلطار التنظيمي المعمول به

المعنى المحدد في التراخيص الممنوحة لمزودي خدمة االتصاالت المعنين

اإلقرار الذاتي

المعنى المشار إليه في البند ) (58من ھذه السياسة

األمانة العامة

المعنى المشار إليه في المادة ) (1من قانون االتصاالت

الترخيص

المعنى المشار إليه في المادة ) (1من قانون االتصاالت

العميل

مستخدم خدمات االتصاالت سواء كانت ھذه الخدمات الستخدامه الشخصي أو إلعادة بيعھا

القواعد المكتوبة للشكوى

المعنى المشار إليه في المادة ) (94من الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت وأي تعديالت أو مراجعات الحقة

المجلس األعلى لالتصاالت

المعنى المشار له في المادة ) (1من قانون االتصاالت

الحد األدنى لمدة التعاقد على
الخدمة

أدنى مدة للتعاقد التي يتم االتفاق عليھا بين عميل خدمة االتصاالت ومقدم خدمة ،والتي ال توجب على العميل دفع
أي رسوم في حالة إنھاء التعاقد

خدمة دليل الھاتف

توفير معلومات الدليل من مقدم الخدمة أو من أي جھة أخرى

خدمة إلزامية

المعنى المشارإليه في الترخيص المملوك من قبل مقدم الخدمة في كل ما يتعلق بخدمات االتصاالت

خدمة حل النزاعات

المعنى الممنوح لھا في خلفية حل النزاعات في ھذه السياسة

خدمة مكالمات الطوارئ

المعنى المشار له في الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بقطاع االتصاالت .وفي
حال عدم توفر مفھوم خدمة مكالمات الطوارئ في الترخيص الذي يمتلكه مقدم الخدمة؛ فأنه يعني السماح
للمستخدمين بالقيام بعمليات االتصال دون قيود من خالل أرقام ھواتف مخصصة ،أو أي إجراءات يحددھا المجلس
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تسمح باالتصال الفوري ب )أ( مراكز الشرطة  ،الدفاع المدني،
اإلسعاف والخدمات األخرى المتعلقة باألمن العام لدولة قطر ،أو منطقة محددة ،و )ب( أي مؤسسة أخرى ،كما
يجوز للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تحديد أية خدمة عاجلة وحاسمة تتعلق بسالمة حياة
األنسان في حاله الطوارئ من وقت ألخر

سياسة

سياسة حماية مستھلك قطاع االتصاالت

الشكوى

ھي التعبير عن عدم رضا العميل )مستھلك خدمات االتصاالت( ويتقدم بھا لمقدم الخدمة ويتعلق بما يلي:
أ -توفير خدمات االتصاالت من جانب مقدم الخدمة للعميل
ب -تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته القانونية مع مراعاة حقوق العميل )بما في ذلك تلك التي يفرضھا القانون ،الالئحة
التنفيذية ،سياسة حماية المستھلك وترخيص مقدم الخدمة(
ويتوقع أن يقوم مقدم الخدمة بالرد أو اتخاذ الحل المناسب فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من قبل العميل
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صاحب الترخيص

المعنى المشار إليه في المادة ) (1من قانون االتصاالت

عرض تجزئة

السوق الحالي والشامل لخدمات االتصاالت بالتجزئة والتي تتوفر الشتراك العمالء من األفراد وتشمل ،على سبيل
المثال ال الحصر العروض التي يتم طرحھا في اإلعالنات

عميل تجزئة

أي مستھلك يحصل على احدى خدمات االتصاالت لالستخدام الشخصي ،وال تشمل إعادة بيع تلك الخدمة

فريق الشكاوى

المشار إليه في المادة ) (94من الالئحة التنفيذية

مدة االلتزام

مدة العقد سواء كانت رسوم إنھاء الخدمة تنطبق عليھا أم ال

مسودة المبادئ التوجيھية
إلعداد الفواتير

االقتراح النھائي لتوجيھات فواتير االتصاالت الصادرة عن المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في
 25يناير  2009وأي تعديالت أو مراجعات الحقة لھذه التوجيھات

معلومات الدليل

يضم المعلومات الخاصة باالسم ورقم الھاتف الثابت للعمالء في دولة قطر أو أي سجل أخر قد ال تتوافر فيه مثل
ھذه المعلومات

مقدم الخدمة

المعنى المشار إليه في المادة ) (1من قانون االتصاالت
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القسم األول :عام
المتطلبات القانونية
 -1تضع ھذه السياسة قواعد وأساسيات حماية مستھلك خدمات االتصاالت في دولة قطر وفقا ً للمادة ) (48من قانون االتصاالت
 -2تعد ھذه السياسة ُملزمة لمقدمي الخدمة بموجب المادة ) (49من قانون االتصاالت الذي ينص على اآلتي- :
"على مقدمي الخدمة االلتزام بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية المستھلك "
 -3يوجز ھذا القسم األحكام والتشريعات واأل ُطرالقانونية في دولة قطر ذات الصلة بتحديد نطاق سياسة حماية المستھلك ،وخاصة اآلتي:
أ -قانون االتصاالت رقم ) ( 34لسنة 2006
ب -الالئحة التنفيذية رقم )  (1لسنة  2009لقانون االتصاالت
ً
ج -تراخيص مشغلي الخدمات ") "Ooredooشركة اتصاالت قطر -كيوتل سابقا( ،شركة " فودافون -قطر" و"الشركة القطرية
لشبكة الحزمة العريضة" متضم ًنا ذلك االلتزامات الخاصة بجودة الخدمات في الملحق ) (Eمن التراخيص الممنوحة لھم
د -المبادئ التوجيھية لقواعد الدعاية واإلعالن ،والعالمات التجارية
ه -سياسة سھولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب  -نوفمبر 2011
و -القواعد واألوامر التنفيذية الصادرة من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 -4القوانين والتشريعات األخرى ذات العالقة بحماية المستھلك القانون ) (8لسنة  2008وقانون حماية المنافسة رقم ) (19لسنة 2006
والمرسوم بقانون رقم ) (16لسنة  2010والخاص بالمعامالت والتجارة اإللكترونية
 -5صدرت ھذه السياسة بالتوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة في دولة قطر وباألخص القوانين المذكورة أعاله الخاصة بحماية المستھلك.
وتكون حدود ھذه السياسة مقتصرة فقط على حماية مستھلكي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 -6في حال وجود أي تعارض أو تضارب مع قانون االتصاالت فإن ما ورد في قانون االتصاالت ُيبطل ما جاء في غيره
 -7تحتوي ھذه السياسة على اقتباسات وبنود وملخصات لعدة قوانين خاصة بحماية المستھلك عامة وتحتوي كذلك على كل التشريعات واألحكام
الخاصة بقانون االتصاالت والالئحة التنفيذية التابعة لھا ،باإلضافة إلى القواعد التوجيھية للدعاية واإلعالن وتراخيص مقدمي الخدمة )كما ھي
ملخصة تحت كل بند( .وال تعني شمولية ھذه السياسة واحتوائھا واقتباسھا لنصوص أخرى المساس بتطبيق وتنفيذ النصوص األخرى الخاصة
بحماية المستھلك إنما قصد بھا اإلشارة إلى كل ما يخص حماية مستھلكي خدمات االتصاالت في دولة قطر
 -8العناوين المستخدمة في ھذه السياسة والنص الوارد في الخلفية ليس لھا أي أثر قانوني
أﻫداف اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
 -9تھدف ھذه السياسة إلى:
أ  -ضمان تمكين العمالء من إتخاذ قرارات شراء صائبة وسليمة
ب  -تناسب الخدمات التي يقوم العميل بشرائھا مع الغرض من شرائھا
ج  -إمكانية رفع الضرر عن العميل إذا ما حدث خطأ ما
د  -حماية مصالح العمالء بموجب النظام القانوني والتشريعي في دولة قطر
نطاق تطبيق السياسة
 -10تطبق سياسة حماية مستھلك خدمات االتصاالت على جميع المجاالت األساسية باإلضافة إلى وضعھا إطارً ا عامًا يقوم على:
5

أ -أحكام متكاملة لحماية المستھلك تكون ملزمة لمقدمي الخدمة وتحمي وتعزز مصالح العمالء في تعاملھم مع مقدمي الخدمة )القسم ( 2
ب -نظام حل للنزاعات يمكن العمالء من تقديم طلب لرفع الضرر )شكوى( من خالل جھة مستقلة عن مقدمي الخدمة )القسم (3
ج -نظام يمكن الھيئة التنظيمية بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من متابعة مدى التزام مقدمي الخدمة واتخاذ التدابير الالزمة
لفرض التنفيذ عليھم إذا اقتضى األمر )القسم (4
د-االستمرارية في مراقبة ورصد وإعداد تقارير دورية لإلحصاءات الھامة بقطاع االتصاالت ومقاييس جودة الخدمة مما يمكن الوزارة
من مراقبة و تعديل اإلطار التنظيمي ،حسب الحاجة )القسم (5

 -11تغطي بنود حماية مستھلك خدمات االتصاالت في ھذه السياسة البنود التالية:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-
ك-
ل-
م-
ن-

النشاط اإلعالني
نشاط المبيعات
شفافية المعلومات
الحد األدنى لمتطلبات التعاقد
الفوترة
خدمات ألغراض محددة
اإلجراءات الداخلية للشكاوى
قطع الخدمة عن العمالء
انتقال العمالء
الوصول لخدمات مكالمات الطوارئ
الوصول لخدمات دليل الھاتف
العمالء ذوي االحتياجات الخاصة
حماية الخصوصية
الوصول إلى األمالك

الفترة الزمنية لتنفيذ وسريان السياسة
 -12تدخل االلتزامات الجديدة في ھذه السياسة حيز التنفيذ بعد ثالثة أشھر من تاريخ اإلعالن عنھا للجمھور ،أما فيما يتعلق بااللتزامات القائمة التي
تمت اإلشارة إليھا في السياسة فتعتبر نافذة وسارية

* يُرجى اإلشارة إلى أن مسمي الوزارة أينما ورد في السياسة يُقصد به وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بحسب المرسوم األميري رقم ) (4لسنة  2013بتشكيل مجلس
الوزراء .وتم االحتفاظ بمسمى المجلس األعلى لالتصاالت لوروده في بنود قانون االتصاالت والئحته التنفيذية.
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القسم الثاني :لوائح وقواعد حماية المستھلك
النشاط اإلعالني

خلفية
تتضمن المبادئ التوجيھية للنشاط اإلعالني مجموعة من المتطلبات التي ينبغي على مقدم الخدمة االلتزام بھا وھي كما يلي:
أ -ضمان عدم عرض صور أو رسوم مضللة في اإلعالن أو المواد الترويجية
ب -ضمان عدم تضليل المستھلكين حول الجھة الفعلية التي تقدم منتجات وخدمات االتصاالت
ج -ضمان صدق ودقة المحتوى الخاص بالمنتجات والخدمات والتأكيد على أنھا غير مضللة وال تحدث لبس أو إرباك
للمستھلك العادي
د -أن يكون مسؤوالً من الناحية القانونية عن أية انتھاكات في الترخيص قد ُيحدثھا أي طرف ثالث من الوكالء والموزعين
ھـ  -االلتزام بالمبادئ العامة للممارسات والسلوكيات التي تخص األنشطة اإلعالنية والترويجية ،بما في ذلك إلتزام مقدم الخدمة
باآلتي- :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

أن يكون أمينا ً وصادقا ً
أن يوفر للمستھلك كافة المعلومات الالزمة بشكل واضح قبل وأثناء وبعد عملية البيع
عدم استغالل قلة خبرة أو عدم معرفة العميل
أال ينتقد على نحو غير نزيه ،أو يقلل من قيمة أو يشوه سمعة المنافسين أو خدماتھم
أن ال يخلق ميزة أو امتياز غير عادل من خالل إجراء مقارنات مع المنافسين اآلخرين أو منتجاتھم
أن يحدد بوضوح المنتجات أو الخدمات المقدمة ومن يقدمھا وخاص ًة في أي إعالن مشترك.
أن يتأكد من أن كلمة "مجاني" تعني مجاني دون قيد أو شرط
أن يتأكد من أن "التفاصيل المكتوبة بخط صغير" ال تتعارض ،أو تتضمن اشتراطات جوھرية ،أو تقوم بتبديل أساس
المضمون التسويقي أو الممارسة المعلن عنھا
أن يتأكد من أن أي استخدام لإلحصاءات أو نتائج البحوث في أية إعالنات قد تم اقتباسھا من مصدر الدراسة أو من خالل
عرض المنھجية والنتائج الخاصة بالدراسة
أال يستخدم مفردات مبھمة يمكن أن ُتربك أو تضلل
أال يتجاوز القانون أو يشجّ ع اآلخرين على ذلك

 -13تشكل المبادئ التوجيھية لإلعالن وأي تعديالت عليھا جزءاً من ھذه السياسة .ويجب على مقدمي الخدمة االلتزام باللوائح ،والشروط والمعايير
والممارسات المبينة في المبادئ التوجيھية لإلعالن
 -14بموجب التراخيص ،يكون مقدم الخدمة مسؤوالً عن أعمال وتصرفات الوكالء ،أو الموزعين أو أي طرف ثالث
نشاط المبيعات
خلفية
تنص المادة ) (90من الالئحة التنفيذية على أنه ال يجوز ألي مقدم خدمة القيام بإدعاء أو اقتراح زائف أو مضلل بشأن مدى توفر خدمات أو
معدات خاصه به أو سعرھا أو جودتھا  ،أو خدمات أو معدات االتصاالت الخاصة بمقدم خدمه آخر
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شفافية المعلومات
خلفية
تشترط المادة ) (51من قانون االتصاالت ،أن يوفر مقدم الخدمة للعميل شروط الخدمة والتعرفة الخاصة واألسعار والتكاليف المعمول بھا ألي
من خدمات االتصاالت وذلك قبل إشتراكه في الخدمة أو قبل تحمله ألي التزامات تجارية أمام مقدم الخدمة
وتشترط المادة ) (97من الالئحة التنفيذية على مزود الخدمة أن ينشر عبر موقعه اإللكتروني اآلتي- :
أ -نسخة حديثة من شروط الخدمة أو أي نموذج آخر ألحكام وشروط تقديم الخدمة المعتمدة
ب -التعرفة واألسعار والرسوم ألي معدات أو خدمات ،بما في ذلك كافة اللوائح التسعيرية المعتمدة والتغييرات المقترحة على
التعرفة والتي يتم دفعھا لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( وف ًقا للمادة ) (55من الالئحة
التنفيذية
ج -معلومات االتصال الخاصة بھيئة تنظيم االتصاالت بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى ما يفيد بأن مقدم
الخدمة يخضع لقانون االتصاالت ورقابة المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بموجب القانون وأن بوسع العميل
"ومقدمو الخدمة اآلخرون" أن يحيلوا أي نزاعات لم يبت فيھا إلى المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
)الوزارة حاليا(
د -سھولة الوصول إلى المعلومات المشار إليھا من خالل نظام تصفح سھل
وتقضي المادة ) (98من الالئحة التنفيذية أن يحتفظ مقدم الخدمة بنسخ ورقية للمعلومات الموضحة أعاله في جميع مكاتب وفروع عمله ،وأن
تتاح ھذه المعلومات للجمھور لالطالع عليھا بدون مقابل مادي خالل ساعات العمل المعتادة
وتشترط المادة ) (99من الالئحة التنفيذية ،أنه يجب على مقدم الخدمة إذا طلب منه بموجب أمر صادر عن األمانة العامة للمجلس األعلى
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معلومات عن شروط الخدمة ،أن يقوم بإدراج المعلومات الموضحة أعاله في الصفحات األولى من كل دليل
مطبوع للھاتف أو يتم طبعه بالنيابة عنه ،ويوفر مزود الخدمة عند الطلب ومقابل رسوم معقولة ،نسخا ً ورقية تتضمن شروطه الخاصة بالخدمة
وكافة التعرفة أو التسعيرة المعمول بھا ،واألسعار والرسوم ألي عميل يطلب الحصول عليھا
 -15يجب أن تكون كافة المعلومات عن خدمات االتصاالت متاحة للمستھلكين وغير مقتصرة على المعلومات المتاحة عبر الموقع اإللكتروني أو
المواد الترويجية ويشترط التالي- :
أ -أن تكون دقيقة
ً
ً
ب -أن يتم تحديثھا في أقرب وقت ممكن عمليا وتبعا ألي تغييرات في شروط وأحكام الخدمة
 -16وف ًقا لتعليمات مسودة تعرفة التجزئة ،فإنه يتعين على مقدمي الخدمة إشعار العمالء مسبقا ً بأية زيادة قد تحدث على الرسوم الشھرية .على سبيل
المثال :إخطار العميل مسبقا ً عن الرسوم الشھرية قبل شھر واحد على األقل
 -17يلتزم مقدم الخدمة بنشر أية زيادة في األسعار في إحدى الصحف المحلية العربية واألجنبية ،كما يجب على مقدم الخدمة اإلعالن عن ھذه
ً
وخاصة لحملة الھواتف الجوالة
الزيادة من خالل إرسال الرسائل النصية
 -18على مقدمي الخدمة االلتزام باآلتي:
أ -عند نقاط البيع:
 شرح آليه تطبيق نظام الحد االئتماني ومايترتب عليه
ب -االتفاق الصريح على الحد االئتماني للخدمة مع العميل
ج -رصد معدل االستھالك والتمسك بالحد االئتماني المتفق عليه
د -على مقدم الخدمة إخطار العمالء من خالل الرسائل التذكيرية بوصول استھالكه إلى  80بالمئة و  100بالمئة من الحد االئتماني األقصى
المتفق عليه شھر ًيا
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ھـ  -تعليق جميع خدمات االتصاالت الخاصة بالعميل حال وصوله إلى الحد االئتماني المتفق عليه .ويتم إعادة تشغيل الخدمة في حالة دفع
الفاتورة وال يعاد تشغيل الخدمة إال عند تسوية الفاتورة أو في حال قيام العميل برفع معدل االئتمان مؤق ًتا بشرط موافقة مقدم الخدمة على ذلك
وعليه يقوم مقدم الخدمة باإلسراع في تعديل الحد االئتماني المؤقت المعدل المتفق عليه
 -19إذا قام مقدم الخدمة بتقديم معدات لالتصاالت إلى العميل فعليه أن يقدم كافة المعلومات الواردة بشأن سياسة االسترجاع واالستبدال
 -20إذا طلب مقدم الخدمة من العميل مبلغ تأميني مقد ًما فعلى مقدم الخدمة أن يزود العميل بكافة المعلومات الخاصة بالشروط واألحكام متضمنة
جميع الحاالت والظروف التي يمكن من خاللھا مصادرة المبلغ أو إعادته

الحد األدنى لمتطلبات التعاقد
شروط تعاقدية واضحة
 -21تحدد كافة العقود ال ُمبرمة بين مقدم الخدمة ومستھلكي خدمات االتصاالت بالتجزئة المتطلبات التالية في صيغة واضحة يس ُھل فھمھا والوصول
إليھا باللغتين العربية واإلنجليزية بحسب اختيار العميل ،وينبغي أن يتيح مقدم الخدمة:
أ-
ب-
ج-

د-
ه-
و-
ز-
ح-
ط-
ي-

وصف الخدمة التي سيتم تقديمھا
تحديد مدة االلتزام والحد األدنى لمدة التعاقد على الخدمة )إن وجدت( وأي حد أدنى للمدة التي يتوجب على العميل أن يرسل
فيھا إخطارً ا مسبقا ً إلنھاء التعاقد خارج نطاق ھذا الشرط
تكلفة الخدمة ،بما فيھا:
 -1أي رسوم تكرارية
 -2تعرفة المكالمة
 -3رسوم لمرة واحدة
وصف الظروف التي يجوز فيھا قطع الخدمة عن العميل من قبل مقدم الخدمة ،كما ورد في التراخيص الممنوحة ،والمادة
) (94من الالئحة التنفيذية أو المادة ) (31من ھذه السياسة
أي رسوم يتعين تطبيقھا عند إنھاء العقد )خالل أو خارج الحد األدنى لمدة الخدمة(
تفاصيل المعايير الدنيا لجودة الخدمة وأي تدابير تعويضية يتم تطبيقھا إذا لم يتم الوفاء بمستويات الخدمة المتوقعة
وصف لقواعد الشكاوى المكتوبة الخاصة بمقدم الخدمة وخدمة حل النزاعات بالھيئة ،بما في ذلك تفاصيل وخطوات تقديم
العميل للشكوى
بند يحدد شروط الدفع
بند يحدد الشروط المرافقة للمدة الزمنية بين إصدار الفاتورة ودفعھا
إمكانية الوصول لخدمات االتصال في حاالت الطوارئ من عدمه

 -22تحدد كافة العقود بين مستھلكي خدمات التجزئة ومقدمي الخدمات األغراض التي يجوز من أجلھا استخدام المعلومات الخاصة بالعميل ،وإتاحة
الخيار للعميل لعدم تقديم معلوماته ألي من األغراض المحددة
الحماية ضد السلوك الغير تنافسي لالحتفاظ بالعمالء
 -23يجب أال تحول الشروط التعاقدية دون السماح لعمالء التجزئة الراغبين في االنتقال من مقدم خدمة لمقدم خدمة آخر ،كما ال يتعين أن تتضمن
العقود المبرمة بين مقدم الخدمة وعمالء التجزئة على اآلتي:
أ -شروطا ً تؤثر في نھاية مدة سريان عقد عميل خدمات التجزئة ،على سبيل المثال :أن يجدد العقد تلقائيا ً لمدة سريان أخرى دون
أن يحصل مقدم الخدمة أوالً على الموافقة الصريحة من قبل العميل
ب -تمكين مقدم الخدمة من فرض رسوم على عمالء خدمات التجزئة إلنھاء العقد خالل الحد األدنى لمدة التعاقد على الخدمة ،إذا
كانت الرسوم ال تتناسب مع المبالغ التي ال يزال على عميل التجزئة دفعھا للمدة المتبقية من مدة االلتزام )العقد(
 -24على مقدم الخدمة أن- :
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أ -يقدم إخطار خطي للعميل مدته  21يوما ً على األقل ،أو أي إخطار آخر تحدده ھيئة تنظيم االتصاالت حول أي تغييرات في
العقد أو الخدمة التي يحتمل أن- :
 -1تقلل من فوائد العقد أو الخدمة المقدمة للعميل
 -2تزيد من أعباء العميل بالنظر للعقد أو الخدمة
 -3تحدث اختالفات كبيرة في العقد أو الخدمة عن تلك التي سبق التعاقد عليھا
ب -يسمح للعميل باالنسحاب من العقد في حال استالم مثل ھذا اإلخطار من مقدم الخدمة دون غرامات تذكر
ج -يقوم بإنذار العميل في نفس وقت إرسال اإلخطار كما ھو موضح في النقطة )أ( بإمكانية إنھائه للعقد دون غرامات أو جزاءات
تذكر ،إذا لم يكن التغيير المطلوب مقبوالً للعميل

الفوترة
فواتير دقيقة وواضحة
خلفية
تشترط المادة ) (51من قانون االتصاالت والمادة ) (87من الالئحة التنفيذية على أن ال يكون العميل ملزما ً بدفع أي رسوم نظير خدمات أو
معدات لم يقم بطلبھا ،وأن ال يفرض مقدم الخدمة أي رسوم فيما عدا الرسوم المحددة
يشترط الملحق ) (Eمن الترخيص الممنوحة )سواء الثابتة أو المتنقلة( على التزام مقدم الخدمة بمعايير الجودة فيما يتصل بعدد الشكاوى حول
دقة الفواتير والوقت المستغرق لمعالجة مثل ھذه الشكاوى ،وأن يرفع تقارير منتظمة لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات( حول مدى االمتثال لمعايير جودة الخدمات
وتتضمن مسودة المبادئ التوجيھية للفواتير ،التي أشرنا إليھا سابقا ً عند إعداد ھذه السياسة ،شروط المحتوى وشكل الفاتورة لتتالءم مع تلك
الموجودة في السياسة
 -25ينبغي أن ال يوفر مقدم الخدمة للعميل أي فاتورة تتعلق بتوفير أي من خدمات أو معدات اتصاالت إال إذا كانت المبالغ المذكورة في ھذه
الفاتورة تجاوزت المدى الحقيقي للخدمات والمعدات التي تم توفيرھا فعليا ً للعميل
 -26ينبغي على مقدم الخدمة الذي يوفر خدمة الخصم المباشر أن يضمن للعميل توفير كافة التفاصيل الخاصة لجميع السحوبات التي تم خصمھا من
الحساب تفصيالً
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محتوى وشكل الفواتير
خلفية
تشترط المادة ) (87من الالئحة التنفيذية على مقدمي الخدمة االلتزام بتقديم فواتير للعمالء- :
 -1مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشھر ومجانا ً
 -2في صورة ورقية ،أو في شكل إلكتروني إذا وافق العميل
 -3في شكل واضح وبسيط
 -4أن تشمل الفواتير على معلومات دقيقة بالنسبة للخدمات المقدمة والمبالغ المستحقة عن كل خدمة وطريقة حساب تعرفة أي خدمة
والتي تبنى عليھا الفواتير كطول مدة المكالمة أو أي مقياس آخر
تشترط التراخيص الممنوحة لمقدمي خدمات االتصاالت على أنه )ما لم يتم االتفاق على غير ذلك خطيا ً مع العميل( وخالل  20يوما ً بعد
نھاية كل فترة فوترة ،يجب أن يقدم صاحب الترخيص لعمالئه في المنازل أو األعمال التجارية التي تستخدم خطا ً واحداً )بخالف عمالء
الدفع المقدم( فاتورة مجانية مفصلة في شكل واضح ومقروء ويسھل فھمه ،عن أي وكافة الخدمات المقدمة من المرخص له خالل فترة
الفتورة.
 -27الفاتورة يجب أن- :
أ -تصدر بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية ،بحسب اختيار العميل
ب -توضح المدفوعات عن الفترة السابقة
ج -تحدد بوضوح أنه في حال عدم الدفع سيتم قطع الخدمة
 -28يوفر مقدم الخدمة إخطاراً إلكترونيا ً ألي عميل تجزئة يشترك في خدمة مقابل قيمة متضمنة ومحددة )مثل الحوافز على المكالمات ،الرسائل
النصية القصيرة أو البيانات( ،عندما يصل العميل إلى  80بالمئة و  100بالمئة من االستخدام الشھري أو الحد المسموح به ،وفق نظام
االشتراك المعني
ويجب على ھذا اإلخطار أن- :
أُ -يقدم خالل  48ساعة من الوصول للحد المسموح
بُ -يقدم إلكترونيا ً ،عبر البريد اإللكتروني أو من خالل رسالة نصية قصيرة
ج -يُخطر العميل بوضوح حين وصوله للسقف المحدد المتفق عليه وكذلك تداعيات أي استمرار في استخدام الخدمة )بما في ذلك
ما يتصل بالرسوم التي يمكن أن تطبق في ذلك الوقت ،أو قد تطبق عن االستخدام في المستقبل(
االحتفاظ بسجالت الفواتير
خلفية
تنص المادة ) (88من الالئحة التنفيذية على ضرورة احتفاظ مقدمي الخدمة بسجالت صحيحة لجميع الفواتير لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شھراً
من تاريخ الفاتورة ،وجعلھا متاحة لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( عند الطلب
وتتضمن التراخيص متطلبا ً يقضي بتوفير واستكمال المرخص له اإلجابات وفي الوقت المطلوب ،عن كافة طلبات لتوفير المعلومات الصادرة
عن المجلس األعلى لالتصاالت

11

 -29إذا فضّل عميل التجزئة استالم فواتير إلكترونية ،فإنه يجب على مزود الخدمة أن يضمن أن الفواتير اإللكترونية متاحة ومتوفرة للعميل عند
الطلب ولمدة االثنتي عشر شھراً التالية
خدمات ألغراض محددة
خلفية
تشترط المادة ) (101من الالئحة التنفيذية أن تضع األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( الحد األدنى من معايير
جودة الخدمة ،ويجوز لھا تعديل تلك المعايير بعد استشارة مقدمي الخدمة المعنيين ذوي الصلة
ويشترط الملحق ) (Eمن تراخيص الھواتف الثابتة والمتنقلة التزام صاحب الترخيص بنوعية وجودة الخدمة الموضحة فيه والمقدمة لعميل
التجزئة ،كما على صاحب الترخيص تقديم تقرير لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ساب ًقا( يوضح فيه مدى
امتثاله والتزامه بمعايير ونوعية وجودة الخدمات المقدمة
وتقضي المادة ) (102من الالئحة التنفيذية والملحق ) (Eمن التراخيص ذاتھا بأن الفشل في التقيد بمعايير جودة الخدمة سيؤدي لفرض
غرامات ،أو عقوبات ،أو إعادة مبالغ أو أي معالجات أخرى لرفع الضرر

 -30يتخذ مقدم الخدمة كافة اإلجراءات الضرورية للتأكد من أنه:
أ -يمكن ألي عميل استخدام خدمات االتصال الخاصة به لالتصال بأي رقم ھاتف داخل دولة قطر )بمافيھا أرقام الطوارئ(
)سواء كان مملوكا ً أو مستضاف من قبل مقدم الخدمة أو ال(
ب -يمكن ألي عميل )سواء كان ذلك المستخدم النھائي من عمالء مقدم الخدمة ذاتھا أم ال( االتصال بأي رقم ھاتف في الخدمة )أو
خدمات الطوارئ والخطوط الساخنة( يملكه أو يستضيفه مقدم الخدمة
اإلجراءات الداخلية للشكاوى
خلفية
تشترط المادة ) (94من الالئحة التنفيذية على مقدم الخدمة اآلتي- :
أ -تخصيص شخص أو مجموعة أشخاص لتلقي الشكاوى من العمالء )فريق الشكاوى(
ب -توفير تفاصيل عن كيفية االتصال بفريق الشكاوى ،وذلك من خالل جميع المراسالت الخطية المرسلة إلى العمالء ومن
خالل الموقع اإللكتروني الخاص بكل مقدم خدمة
ج -وضع إجراءات موثقة للتعامل مع شكاوى العمالء خاضعة لموافقة األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات( )قواعد مكتوبة للشكاوى(
 -31تكون القواعد المكتوبة لشكاوى مقدم الخدمة:
أ -مختصرة ،يسھل فھمھا وال تحتوي إال على معلومات حول الطريقة التي يتبعھا مقدم الخدمة للتعامل مع الشكاوى
ب -شاملة للمعلومات التالية ،كحد أدنى:
 -1آلية تقديم الشكوى
 -2الخطوات التي يتخذھا مقدم الخدمة لحل المشكلة ،بما في ذلك األطر الزمنية التي يسعى مقدم الخدمة من خاللھا لحل
المشكلة ،أو إخطار العميل بمدى تقدمه في إجراءات تسوية الشكوى
 -3معلومات االتصال بفريق الشكاوى التي يمكن من خاللھا تقديم شكوى ،بما في ذلك أرقام الھواتف ،عنوان البريد
اإللكتروني والعنوان البريدي
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 -4معلومات االتصال حول وجود خدمة حل النزاعات ،متضم ًنا ذلك معلومات حول الوقت الذي يمكن للعميل الوصول
لخدمة حل النزاعات
 -5تحديد الوقت المتوقع للرد على جميع الشكاوى وآلية تقديمھا
ج -سھولة الوصول إليھا من خالل الموقع اإللكتروني لمقدم الخدمة وعند الطلب ،وتقدم مجانا ً في صورة ورقية للعميل
-32
-33
-34
-35

سھولة الوصول لنظام إجراءات التعامل مع الشكاوى الخاص بمقدم الخدمة مما يمكن العمالء من ذوي اإلحتياجات الخاصة من تقديم ومتابعة
الشكاوى
سھولة الوصول لفريق الشكاوى لمقدم الخدمة ھاتف ًيا ،وعلى مقدم الخدمة أن يراقب متوسط الردود والوقت الذي مر به العميل منذ تقديمه
للشكوى لموظف خدمة العمالء
على مقدم الخدمة أن يعالج شكاوى العمالء بطريقة نزيھة وفي الوقت المطلوب
بعد تقديم شكوى ،يتوجب على مقدم الخدمة أن:
أ -يؤكد استالم جميع الشكاوى الصحيحة من العمالء
 بمجرد تقديم العميل للشكوى سواء بالحضور شخص ًيا أو عن طريق الھاتف
 خالل يومي عمل من تاريخ استالم الشكوى عبر البريد أو البريد األلكتروني أو من خالل أي وسيلة أخرى
ب -يقوم مقدم الخدمة بتسجيل الشكوى في النظم الداخلية للمعلومات بآلية تمكنه من مراقبة الشكوى ومعرفة وضعھا الحالي
ج -يقوم مقدم الخدمة بتسليم العميل رقم أو رمز مرجعي خاص بشكواه ،مما يسھل عليه إمكانية االستفسار ومراجعة شكواه الحقا ً

 -36يقوم مقدم الخدمة برد أموال العميل من دون أى تقييد لمسؤوليته والتزاماته تجاه عمالئه ،في حال:
أ -فشل مقدم الخدمة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع العميل
ب -دفع العميل لخدمات لم يوفرھا مقدم الخدمة أو لم يتم طلبھا من قبل العميل
ج -عدم تناسب المنتج أو الخدمة مع الغرض المراد تحقيقه منه
د -عدم مالئمة جودة الخدمة التي يوفرھا مقدم الخدمة مع توقعات استخدامھا
وھذا باستثناء الحاالت التي تتجاوز فيھا الخسارة إجمالي المبلغ الذي دفعه العميل لمقدم الخدمة طوال مدة الشكوى أو تكون قد نتجت عن- :
أ -شخص )متضم ًنا ذلك العميل( خالف مقدم الخدمة
ب -أو حدث خارج سيطرة مقدم الخدمة ،بما في ذلك األحداث القاھرة أو الطارئة
قطع الخدمة عن العمالء
خلفية
تنص التراخيص الممنوحة على عدم جواز تعليق ،إلغاء ،سحب أو عرقلة توفير أي نوع من الخدمات اإللزامية إلى أي فئة أو مجموعة من
العمالء ،دون الموافقة المسبقة من المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باستثناء نطاق ضيق من الظروف )بما في ذلك إجراءات
االختبار الضرورية أو إصالح أو تطوير األعمال لفترة محدودة ،أو في حالة الظروف الطارئة(
ال تتطلب الرخصة من مقدمي الخدمة إخطار المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – الوزارة حاليًا -بحاالت قطع الخدمة الفردية
أو منع تعطيل واسع النطاق .ويجب على مقدم الخدمة تقديم إخطار خطي للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قبل  60يوما ً على
األقل من تاريخ أي تعطيل واسع النطاق ،وأن يلتزم بأي أحكام يقررھا المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك تقديم
إخطار قبل فترة كافية للعمالء المتأثرين.
وتشترط الرخصة على أن يقوم مقدم الخدمة وعلى الفور بإخطار المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة للعمالء
المتأثرين وأن يعمل على ضمان إعادة الخدمة ،بأسرع وقت ممكن وذلك في حالة تعطيل أي خدمة إلزامية نتيجة لقوة طارئة.
وتنص المادة ) (94من الالئحة التنفيذية على أنه يجب على مقدم الخدمة عدم قطع أو تغير خدمات االتصاالت التي تقدم للعميل ،والتي تكون
محل شكوى أو نزاع ،إال وفقا ً لشروط الخدمة الموافق عليھا من قبل األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( )ووفقا ً
للمادة ) (96من الالئحة التنفيذية( أو بمقتضى أوامر صادرة عن األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(
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 -37في حال لم يقم أحد العمالء بدفع كل أو جزء من المستحقات الموضحة عليه بالفاتورة لمقدم الخدمة مقابل خدمات االتصاالت التي تم توفيرھا
له ،فإن أي إجراءات يتخذھا مقدم الخدمة لتنفيذ الدفع أو القطع ،يجب أن- :
أ-

تكون متناسبة وغير عنصرية

ب -تتضمن تقديم إخطار للعميل قبل وقت معقول وذلك قبل أي تعطيل أو قطع للخدمة )إخطار مدته يومان على األقل(
ج -فيما عدا حاالت االحتيال ،أو التأخير المتواصل في الدفع أو عدم الدفع ،ويقتصر أي تعطيل على الخدمة المعنية فقط
د -ال يجوز قطع الخدمة إذا كانت ھناك شكوى لم يتم البت فيھا عن نزاع حول رسوم ،وعلى مقدم الخدمة أن يخطر العميل بھذا
ھـ  -ال يتم قطع الخدمة عن العميل فيما يخص عدم دفع الفاتورة قبل تاريخ إخطاره بموعد الدفع كما ورد في المادة )(27
انتقال العمالء
خلفية
تنص المادة ) (87من الالئحة التنفيذية على أنه ال يجوز لمقدم الخدمة نقل أو محاولة نقل العمالء )وال يحق له مطالبتھم بأجور مقابل
الخدمات( ،إال وفقا ً لطلب العميل ،أو لشروط الخدمة المتفق عليھا أو بنا ًء على توجيھات خطية من قبل العميل

الوصول لمكالمات خدمات الطوارئ
خلفية
يشترط الملحق ) (Bمن تراخيص الھواتف الثابتة والمتنقلة على أن يعمل مقدم الخدمة على ضمان وصول العميل لمكالمات خدمات الطوارئ
بدون تكلفة
كما تلزم المادة ) (59من قانون االتصاالت بتقيد مقدمي الخدمة بتنفيذ األوامر والتعليمات التي تصدر بشأن تطوير شبكة أو آلية عمل الخدمة
لتلبية متطلبات األمن والطوارئ العامة
 -38يجوز لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إذا رأت ذلك متوافقا ً مع أغراض قانون االتصاالت )كما ھو منصوص عليه في المادة )(2
من قانون االتصاالت( أن تصدر لوائح ،قوانين أو أوامر تطالب فيھا أن يوفر مقدمو الخدمة معلومات دقيقة عن الموقع والوقت الحقيقي لكافة
المكالمات التي تمت من خالل خدمات مكالمات الطوارئ المتوفرة للجھة )للجھات( التي تتلقى المكالمات
 -39يعد الكشف عن معلومات موقع المتصل وفق أي لوائح ،قوانين أو أوامر تصدر بموجب المادة ) (34أعاله كش ًفا قانونيا ً للمعلومات وفقا ً للمادة
) (52من قانون االتصاالت والمادة ) (92من الالئحة التنفيذية وكما ھو منصوص عليه في التراخيص الممنوحة وأي تقييد آخر على استخدام
وإفشاء المعلومات السرية
 -40تشكل اللوائح والقوانين واألوامر الصادرة وفق المادة ) (34أعاله جزءاً من ھذه السياسة
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الوصول لخدمات دليل الھاتف

خلفية
تنص المادة ) (50من قانون االتصاالت أن يضع المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قواعد تنظيمية لتطبيق حماية المستھلك
من حيث توفير خدمات دليل الھاتف في الترويج للمنتجات والسلع
وتنص المادة ) (52من قانون االتصاالت والمادة ) (92من الالئحة التنفيذية على حماية معلومات المستھلك ،وأن يتم تحديد األغراض التي
يتم من أجلھا جمع المعلومات من جانب مقدم الخدمة عند أو قبل جمعھا ،وأال يجمع مقدم الخدمة أو يستعمل أو يحتفظ أو يعلن عن معلومات
العميل ألي أغراض إال على النحو المصرح به ،وبموافقته أو وفقا ً لما يسمح به القانون
وتنص المادة ) (100من الالئحة التنفيذية على أنه يجوز لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( إصدار اللوائح
أو القواعد أو األوامر التي تطلب بموجبھا من مقدمي الخدمة تزويد العمالء بدليل ھاتف والسماح لھم للوصول لخدمات الدليل ،وفقا ً ألي
لوائح ،قواعد أو أوامر صادرة عن األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( ،و أن- :
 يزوّ د العمالء بدليل ھاتف
 يتيح للعمالء الوصول لخدمات الدليل
 استبدال وجمع معلومات العميل ،كلما كان ذلك مطلوباً ،لتسھيل إصدار دليل الھاتف أو تقديم خدمات الدليل
 -41فيما عدا عمالء التجزئة الذين يفضلون عدم الوصول لخدمات الھاتف ،على مقدم الخدمة أن يضمن وصول أي عميل لخدمات الدليل التي
تحتوي على معلومات الدليل لجميع المستفيدين في دولة قطر حيث تم تخصيص رقم ھاتف ثابت لھم من قبل مقدم الخدمة )ما عدا أولئك الذين
يمارسون حقھم في إزالة المعلومات الخاصة بھم من الدليل(
 -42يحق للعميل أن:
أ -يختار إزالة أو حجب معلوماته من الدليل وذلك في حال التعاقد مع مقدم الخدمة
ب -يطلب حجب جزء أو كل المعلومات الخاصة به من الدليل في أي وقت وذلك من خالل تقديم طلب لمقدم الخدمة
ج -يتم إخطاره بالمعلومات ،التي يوفرھا أو سيوفرھا مقدم الخدمة ،أو قام بتوفيرھا عنه ،من خالل خدمات الھاتف
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العمالء ذوي اإلحتياجات الخاصة

خلفية:
وضعت سياسة سھولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب والتي تخص ذوي اإلحتياجات الخاصة وسھولة النفاذ لخدمات االتصاالت عدد من
االلتزامات واألحكام على مقدمي الخدمة من حيث توفير األجھزة والھواتف وواجھات المستخدم ومخططات أسعار خاصة وخدمات
طوارئ وخدمات ھواتف الدفع بالعملة بالقدر المناسب
ويعد مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" ھو المسؤول عن تطبيق ھذه السياسة ومتابعة ما جاء فيھا

 -43يوفر مقدم الخدمة ومجانا ً وبشكل مقبول للعميل الذي يعاني من إعاقة بصرية )األمثلة عن الشكل /الصيغة المقبولة ويشمل ذلك أن تكون الوثيقة
مطبوعة بخط كبير ،أو بلغة بريل أو في شكل صوتي( عند الطلب- :
أ -أي عقد مع العميل المعني لتوفير خدمات االتصاالت
ب -أي فاتورة تقدم عن تلك الخدمات
ج -أي مراسالت أخرى بين مقدم الخدمة والعميل
 -44يدرج مقدم الخدمة ما يفيد بتوفرالمعلومات في الصيغ المشار إليھا  -في المادة ) (39بقانون االتصاالت  -بشكل يسھل الوصول إليه على
موقعه اإللكتروني ،كما يقدم عرض خدمة للعمالء في المواقف التي ُيدرك فيھا أن العميل يعاني من إعاقة معنية
 -45يضمن مقدم الخدمة أن يحدد العميل ،من ينوب عنه للتعامل مع مقدم الخدمة بشأن حساب العميل وبشكل مجاني ،بما في ذلك:
أ -استالم فاتورة ذلك العميل
ب -دفع فاتورة العميل نيابة عنه
ج -تحديد سقف المبلغ اإلجمالي الذي يمكن فوترته في شھر أو مدة يتفق عليھا
د -تقديم استفسارات حول حساب العميل نيابة عنه
 -46لتفادي أي شكوك ،ال يدخل الشخص المحدد والمشار إليه في المادة ) (45في تعاقد مع مقدم الخدمة ويجب أال يكون مسؤوالً من الناحية
القانونية أمام مقدم الخدمة عن أي أفعال أو تصرفات يقوم بھا
 -47يجوز لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إذا رأت أن ذلك يتوافق مع أھداف قانون االتصاالت )كما ھو منصوص عليه في المادة )(2
من قانون االتصاالت( أن تصدر لوائح ،قواعد أو أوامر لتأسيس نظام مساعدة يمكن العمالء ذوي اإلحتياجات الخاصة من تلقي المساعدة من
خالله الستخدام خدمات االتصاالت الخاصة بھم
ً
 -48تشكل اللوائح ،والقواعد أو األوامر الصادرة وفقا للمادة ) (43أعاله جز ًءا من ھذه السياسة
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حماية الخصوصية
خلفية
تتضمن المادة ) (52من قانون اإلتصاالت متطلبات تنص على أن:
أ -يكون مزود الخدمة مسؤوالً عن حماية معلومات العمالء واتصاالتھم والتي تكون في حوزته ،وال يجوز لمزود الخدمة
جمع أي معلومات أو اإلحتفاظ بھا أو اإلعالن عنھا إال بموافقة العميل أو وفقا ً لما يسمح به القانون
ب -على مزودي الخدمة التأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وصالحة ألغراض استخدامھا
ج -للعمالء الحق في أن يطالبوا بتصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بھم
د -ليس في المادة ) (52ما يمنع السلطات المختصة من الحصول على أي معلومات سرية أو اتصاالت خاصة بالعمالء
وتشترط المادة ) (91والمادة ) (92من قانون االتصاالت على مزود الخدمة أن:
يتخذ جميع الخطوات ،على نحو مالئم ،لضمان الحفاظ على سرية خدمات االتصاالت الخاصة بالعميل ،وال يجوز لمزود
الخدمة قطع أو مراقبة أو تعديل محتويات خدمات االتصال الخاصة بالعميل ،إال بموافقته الصريحة ،أو وفقا ً لما ھو مسموح به
ً
صراحة أو مطلوب بموجب القوانين المعمول بھا في دولة قطر
أ -أن يحدد األسباب التي يستند إليھا للحصول على أو جمع معلومات العميل ،وذلك عند أو قبل جمع تلك المعلومات ،وال
يجوز لمزود الخدمة ،ما لم يكن مصرحا ً له أو مطلوبا ً منه وفق القانون أو بموافقة الشخص الذي تتعلق المعلومات به،
جمع أو استخدام أو إفشاء معلومات العميل ألغراض غير مصرح أو مسموح بھا
ب -يكون مسؤوالً عن أي سجالت في حيازته أو تحت سيطرته أو حيازة أو سيطرة أي من وكالئه والتي تتضمن معلومات
واتصاالت العميل
ج -ضمان أن معلومات واتصاالت العميل محمية بموجب وسائل تقنية وأمنية تتناسب مع حساسيتھا
د -ال يقوم بإفشاء معلومات العميل إلى أي شخص ،دون موافقة العميل ،إال إذا كان الكشف عنھا مطلو ًبا أو مسموحً ا به من
قبل األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(
ھـ  -االحتفاظ بكافة معلومات العميل وعدم استخدامھا إال لألغراض المبينة في شروط الخدمة أو بموجب أي قواعد أو أوامر
صادرة عن األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( أو وفقا لما ھو مسموح بموجب القوانين
المعمول بھا
و -أن يضمن صحة المعلومات الخاصة بالعميل وشموليتھا وأن يتم تحديثھا بصورة دورية لألغراض المراد استخدامھا
بھا
وتقيد التراخيص معالجة وتعديل اتصاالت وبيانات العميل من قبل مزود الخدمة
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الوصول إلى االمالك

خلفية:
تحدد المادة ) (53من قانون االتصاالت "إجراءات الوصول" وتسمح لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(
بوضع "القواعد الالزمة لتسھيل الوصول إلى الممتلكات الخاصة والعامة"
وتمنح المادة ) (104من الالئحة التنفيذية مزود الخدمة الحق في الدخول إلى مباني أو عقارات العميل ألغراض تركيب وتشغيل وصيانة
وإصالح جميع مرافق اإلتصاالت التي يمتلكھا أو يقدمھا ،ويخضع حق الدخول لآلتي:
أ -إخطار العميل والحصول على موافقته
ب -تكليف موظفين محددين ومؤھلين

 -49ال يجوز أن يدخل مقدم الخدمة لمباني وعقارات العميل إال بموافقة العميل عن طريق:
أ -الحصول على الموافقة الخطية من قبل العميل
ب -االحتفاظ بالموافقة وإبرازھا عند الطلب لشاغلي المباني أو العقارات
 -50وكشرط لدخول المباني أو العقارات على مقدم الخدمة أن:
أ -يدخل للمباني أو العقارات ويؤدي العمل المتفق عليه فقط مع العميل
ب -يقوم بإعادة المباني أو العقارات إلى الحالة التي كانت عليھا قبل الدخول ،أو قري ًبا منھا بالقدر المعقول
ج -يقوم ببذل أقصى ما يمكن لتفادي التسبب في مضايقة العميل وااللتزام بالمواعيد المتفق عليھا
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القسم الثالث :حل النزاعات
خدمه حل النزاعات
خلفية:
تنص المادة ) (61من قانون االتصاالت على أن تفصل األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( في النزاعات التي تنشأ
بين مزودي الخدمات واألطراف األخرى ،وأن يكون القرار الصادر من األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( نھائيا ً
وواجب النفاذ
وتشترط المادة ) (61من قانون اإلتصاالت عدم قبول دعوى بشأن النزاع إال بعد صدور قرار في ذلك النزاع من قبل األمانة العامة )المجلس
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( أو مرور  60يوما ً من تاريخ عرضه عليھا
وتسمح المادة ) (105من الالئحة التنفيذية لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( أن تصدر أي أوامر تتعلق بمسؤولية
مزود الخدمة ،أو يرد المبالغ للعمالء ،أو باألضرار المرتبطة بتقديم الخدمات
وتخول المادة ) (122من الالئحة التنفيذية األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( حق إصدار اللوائح والقواعد
واألوامر واإلخطارات المتعلقة بحل النزاعات
وتنص المادة ) (124من الالئحة التنفيذية على أنه وبعد استخدام إجراءات شكاوى العمالء الخاصة بمزود الخدمة ،إذا لم يتمكن العميل من
التوصل إلى حل للنزاع فإنه يجوز ألي من الطرفيين )العميل أو مزود الخدمة( أن يطلب من األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات( المساعدة في حل النزاع )من خالل خدمة" حل النزاعات"(
ووفقا للمادة ) (124من الالئحة التنفيذية يجوز لألمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( اتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
.1
.2
.3
.4

تعيين أي من موظفيھا أو استشاري مختص لمحاولة حل النزاع
إصدار قرار واجب التنفيذ في موضوع النزاع
اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا ً
توجيه أصحاب الشأن إلى عرض النزاع على المحكمة المختصة

وتشترط المادة ) (97من الالئحة التنفيذية أن يقوم مزود الخدمة بنشر معلومات على موقعه اإللكتروني بجواز اتصال العمالء باألمانة العامة
)المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( إذا لم يتم التوصل إلى حل للخالف مع مزود الخدمة
وتشترط المادة ) (125من الالئحة التنفيذية على أطراف النزاع اإللتزام بتحمل جميع األتعاب والنفقات الناتجة عن النزاع والتي قد تتحملھا األمانة
العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(

 -51يمكن لخدمة حل النزاعات أن تتحرى ،أو تطلب ،حيثما كان مناسبا ً ،معالجة جميع الشكاوى التي لم يتم حلھا )العالقة( من قبل مقدم الخدمة ألي
من خدماته ،باستثناء أن تكون الشكوى:
أ -قد عرضت بالفعل أمام المحكمة أو أي جھة اختصاص أخرى
ب -كيدية
ج -بشأن القرارات التجارية التي يتخذھا مقدم الخدمة حول توفير منتج أو خدمة معينة أو الشروط التي سيقوم المقدم بإتاحتھا
للجمھور
د -تتعلق بمحتوى الذي تتضمنه خدمات االتصاالت مثل) :المكالمات ،البريد اإللكتروني ،الرسائل النصية القصيرة أو أي نوع
آخر من الرسائل( أو مواقع اإلنترنت
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ھـ  -تتعلق بأمور التوظيف وموظفي مقدم الخدمة
ه -تتعلق باألجھزة أو المعدات التي لم يتم توفيرھا من قبل مقدم الخدمة
و -حول أمر أو مسألة ترى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أنه من غير المناسب التحري عنھا
 -52خدمة حل النزاعات:
أ-

ب-
ج-
د-

تقبل الشكوى في حال لم يتم البت فيھا من قبل مقدم الخدمة خالل  30يو ًما من تاريخ رفع الشكوى ألول مرة ،أو عند عدم
اقتناع العميل بالقرار الذي يعرضه مقدم الخدمة عليه لحل المسألة ،أو حين ترى خدمة حل النزاعات أن الحالة عاجلة أو ناتجة
عن قطع خدمة غير صحيحة أو أن تكون خاصة بعميل من ذوي االحتياجات الخاصة
يكون لھا مطلق الحرية في أن تقرر ما إذا كانت الشكوى في نطاق صالحيات خدمة حل النزاعات
تتعامل بنزاھة طوال مدة التحري مع أطراف النزاع
إمكانية قبول شكوى من شخص يحدده العميل لينوب عنه بالتصرف

 -53إذا رأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن ھناك ضرراً من الواجب رفعه بعد األخذ بعين االعتبار كافة الظروف ،فإن لھا أن تطلب
من مقدم الخدمة أن يقدم للعميل واحداً أو أكثر مما يلي:
أ -اعتذار ،قد يكون علنيا ً أو بشكل منفرد للعميل
ب -إيضاح الخطأ ،وقد يكون علن ًيا أو بشكل منفرد للعميل
ج -إجراء عملي لمعالجة المشكلة ومنع تكرارھا مستقبالً
د -تعويض مالي ،وقد يتضمن رد األموال
 -54للعميل الحق في اللجوء لخدمة حل النزاعات بدون مقابل )مجانا ً(
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القسم الرابع :االلتزام بالسياسة
 -55يلتزم مقدم الخدمة لتأكيد االلتزام بالقسم ) (2من ھذه السياسة من خالل:
أ -إعداد سياسة وإجراءات التزام مناسبة
ب -إعداد إجراءات أو برامج مناسبة لتوعية الموظفين في مجاالت االلتزام بالسياسة
ج -تحليل الشكاوى المقدمة لتحديد نوعيتھا والتعرف عليھا ومنع تكرارھا أو حدوثھا خاصة إذا كان السبب نتيجة لخطأ فني
د -التأكد من تقديم السياسة )وأي إجراءات أو برامج داخلية( إلى أي طرف ثالث يعمل مع أو بالنيابة عن مقدم الخدمة في توفير
خدمات االتصاالت
 -56يمكن معالجة أي مخالفة لھذه السياسة بطريقتين- :
أ -يجوز للعميل الذي يتأثر سلبا بعدم التزام مقدم الخدمة بالقسم ) (2من ھذه السياسة أن يتقدم بشكوى ضد مقدم الخدمة من خالل
اإلجراءات الداخلية لشكاوى مقدم الخدمة ،وإن لم يتم حل الشكوى ،فللعميل الحق بالتوجه لخدمة حل النزاعات بوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ب -يجوز للوزارة ممارسة سلطاتھا الرسمية لفرض التنفيذ واتخاذ قرار ضد مقدم الخدمة جراء مخالفة أي من أحكام ھذه السياسة
بعد التأكد من أن مقدم الخدمة قد تم إعالمه وقد أعطي الفرصة الالزمة والمحددة لحل الشكوى محل النزاع قبل أن تقوم اللجنة
بإصدار واتخاذ أي أوامر أو إجراء تنفيذي

 -57عند ممارسة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لسلطاتھا الرسمية لفرض تنفيذ السياسة وف ًقا للمادة ) (58ودون المساس بسلطاتھا
القانونية التقديرية ،تنظر الوزارة في استخدام نظام تصاعدي لفرض التنفيذ يقوم على:
أ -إعالن عام بأن مقدم الخدمة قد ارتكب في الغالب خرقا ً للسياسة والغرض من ھذا اإلجراء ھو تقديم إعالن للجمھور بفشل مقدم
الخدمة في الوفاء بالتزاماته والحاجة لمعالجة سريعة للموقف من قبل مقدم الخدمة
ب -تعليمات واجبة التنفيذ ينفذھا مقدم الخدمة لضمان االلتزام بالسياسة
ج -إعادة األموال أو دفع تعويض لفئة من العمالء أو كليھما معا
د -أن يقوم مقدم الخدمة بتقديم سند تأميني لضمان األداء
ه -الغرامات والعقوبات األخرى المعمول بھا ضمن اإلطار التنظيمي
الرقابة الذاتية لاللتزام
 -58يرفع مقدم الخدمة إقراراً خطيا ً سنويا ً "إقرار ذاتي" عن التزامه بالسياسة إلى األمانة العامة )المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات( الوزارة حاليا ً وذلك قبل التاريخ الذي يلي  31ديسمبر بعشرة أيام عمل ،يوضح- :
أ -التزامه الدائم بھذه السياسة من التاريخ الذي يسبق اإلقرار الذاتي مباشرة
ب -أنه الزال ملتزما ً بالسياسة في التاريخ الذي صدر فيه اإلقرار الذاتي
ج -حسب معرفته واعتقاده ،فإنه سيلتزم بالسياسة لالثني عشرة شھرً ا التالية
 -59إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من استكمال إقراره الذاتي في ذلك التاريخ ،فإن عليه تقديم تقرير مكتوب إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات خالل عشرة أيام عمل من السنة المنتھية في  31ديسمبر ،يشمل التالي:
أ -تحديد البند )البنود( من السياسة الذي لم يتمكن من إقراره ذات ًيا خالل الفترة الزمنية المحددة
ب -تقديم األسباب التي لم تمكنه من إعداد اإلقرار الذاتي
ج -توضيح اإلجراءات التي سيتخذھا مقدم الخدمة لمعالجة الوضع والتاريخ المتوقع الذي يستكمل فيه اإلقرار الذاتي
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فرض التنفيذ والعقوبات
خلفية
تنص المادة ) (49من قانون االتصاالت بضرورة إلتزام مزودو الخدمة بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية
مستھلك قطاع االتصاالت
وتنص المادة ) (70من قانون االتصاالت على أن يعاقب أي شخص يخالف أ ًيا من أحكام الفقرة األخيرة من المادة )) (49كما ھو موضح
أعاله( من قانون االتصاالت بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين و بغرامة ال تتجاوز مائة ألف ) (100,000رياالً قطريا ً ،أو بإحدى ھاتين
العقوبتين .وتنص التراخيص على أنه ،وفي ممارسته لعمله ،يلتزم صاحب الترخيص باإلطار التنظيمي المعمول به ،كما ھو موضح في
الترخيص ،متضم ًنا كافة القرارات واللوائح التي صدرت عن المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،بما في ذلك تلك التي تحكم
حماية المستھلك وتنص أيضا ً على أن الفشل في االلتزام بأي شروط وأحكام اإلطار التنظيمي المعمول به يشكل خرقا للترخيص
كما توضح التراخيص السلطات التنفيذية للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ونصت التراخيص ايضا ً على أنه في حال فشل صاحب الترخيص االمتثال ألمر إنفاذ المجلس ،فإنه سيخضع للعقوبات والجزارات المسموح
بھا بموجب اإلطار التنظيمي المعمول به
تنص المادة ) (67من القانون على أنه سيتم معاقبة أي شخص يخالف أي شرط من شروط الترخيص بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال
تتجاوز مليون ) (1.000.000رياالً قطريا ً
وتشتمل العقوبات المحتملة األخرى عن عدم االلتزام بھذه السياسة ،على أن:
أ -تسمح المادة ) (12من قانون االتصاالت للمجلس )فيما يتصل بالتراخيص الفردية( ولألمانة العامة )المجلس
األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( )فيما يتصل بتراخيص الفئات( تعديل ،تعليق ،إيقاف ،إلغاء أو
رفض تجديد تراخيص بسبب المخالفات المتكررة للقانون ،الالئحة التنفيذية أو اللوائح ،القرارات واألوامر
الصادرة وفق القانون ،أو أي شروط ترخيص .وتعرف المادة ) (72من قانون االتصاالت "التكرار" بأنھا
تعني إرتكاب مخالفة خالل ثالث سنوات من التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ الجزاء السابق
ب -وتفوض التراخيص المجلس األعلى لالتصاالت بتعديل ،تعليق ،إلغاء الترخيص وفق اإلطار التنظيمي
المعمول به .ويجوز مراجعة الترخيص من قبل المنظم من وقت آلخر بحسب الضرورة ،حتى تتالءم أحكامه
مع اإلطار التنظيمي المعمول به.
ج -تخول المادة ) (63من قانون االتصاالت موظفي المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )الذين
يصدر قرار بتخويلھم صفة الضبط القضائي من النائب العام باإلتفاق مع المجلس( ضبط وإثبات الجرائم التي
ترتكب بالمخالفة ألحكام القانون .ويجوز لھؤالء الموظفين:
 .1دخول األماكن ذات الصلة
 .2اإلطالع على السجالت والمستندات
 .3فحص المعدات وأنظمة اإلتصاالت وأي أشياء أخرى ذات صلة
 .4طلب البيانات واإليضاحات التي يرونھا مناسبة وتطبق أحكام مشابھة وفق الترخيص
د -ينص الترخيص على أنه وفي حال قرر المنظم )وفق تقديره الخاص(
 .1أن المرخص له يخالف أو قد خالف نصًا صريحً ا في الترخيص أو اإلطار التنظيمي المعمول به )الذي
يشمل السياسة(
 .2أن ھناك احتماالً معقوالً بأن المرخص له سيكرر ارتكاب المخالفة ،بصرف النظر عن أية جزاءات أو
عقوبات
 .3أن األثار التراكمية لھذه المخالفات ستعيق إدخال ،أو تطوير أو صيانة أو فعالية المنافسة في قطاع
االتصاالت
يجوز للمجلس األعلى لالتصاالت كمشرع بعد التشاور مع المرخص له واألطراف ذات الصلة والنظر في كافة األدلة ،تعديل الترخيص
ليفرض الفصل في تعديل نشاطات المرخص لھم )الھيكلي ،التشغيلي أو التنظيمي(
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القسم الخامس :المراجعة
خلفية
وفقا ً للمادة ) (49من قانون االتصاالت فإنه يتعين على المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
أ -مراقبة ورصد شروط الخدمة بين مزودي الخدمة والعمالء
ب -تحديد معايير جودة الخدمة المطبقة وتطويرھا
ج -متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة
د -التأكد من توفر إجراءات فعالة لحل كافة خالفات العمالء و مراجعة أوضاع المنافسة في أي من أسواق خدمات
االتصاالت التي تحددھا الدولة ،ومراجعة سياسة حماية المستھلك واللوائح المتصلة بھا وتحديثھا لتعكس أوضاع المنافسة
في تلك االسواق بغرض االعتماد على قوى السوق لحماية مصالح العمالء

 -60ويمكن أيضا لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
أ -إجراء ونشر بحوث السوق حول آراء العمالء فيما يتعلق بسوق االتصاالت
ب -جمع ونشر اإلحصائيات الرئيسية والتي يحتمل أن تكون محط اھتمام العمالء ،بما في ذلك حجم الشكاوى من مقدمي الخدمات
ج -نشر معلومات أداء مقدمي الخدمة مقابل المعايير الرئيسية لجودة الخدمة في شكل يسھل الوصول إليه
مراجعة السياسة
 -61تجري وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مراجعة دورية لھذه السياسة للتأكد من صحة محتواھا ونطاقھا كل سنتين من تاريخ نافذھا
وسريانھا
 -62يجوز لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن تقوم بتعديل السياسة في أي وقت ،ويجوز أن يسبق ذلك التشاور مع األطراف المعنية
والشركاء اآلخرين فيما يختص بشؤون مستھلك خدمات االتصاالت
 -63تنشر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فور إجرائھا ألي تعديالت على ھذه السياسة ،إعال ًنا عا ًما بتلك التعديالت ،وتطرح نسخة
مجانية محدثة من السياسة المعدلة
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