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 لحصول ا املستخدم عند نصائح

 VASخدمات القيمة املضافة   على 

 :تتضمن خدمات أساسية وأخري إضافيةخدمات التليفون املحمول 

 : الخدمات األساسية تتضمن 

  خدمات إرسال واستقبال املكاملات الصوتية أو الفيديو كول 

 املحمول( لهاتفتصال اانإنرنن  من خلال االبيانات )إتاحة اال إرسال واستقبال خدمات 

قدم من خلال الخدمات األساسيةالتي  فهي الخدمات أما الخدمات انإضافية 
ُ
ى وتعتمد علللهاتف املحمول  ت

 SMS/MMSأو متعددة الوسائط  نصية قصينةتفاعل املستخدم مع معلومات أو ايانات ما من خلال رسائل 

املحمول للحصول على خدمات إضافية  هاتفق شبكة انإنرنن  من خلال الأو عن طري ،مختصرة كوادأو أ

 أو رياضية، أو ألعاب،  كخدمة الكول تون أو االشرناك في مسااقات أو الحصول على خدمات إخبارية

، كما تشمل أيًضا خدمات للدفع املباشر من خلال ء محتوى إلكرنوني مثل التطبيقاتأو مشاهدة أفلام، أو شرا

أوتلقي  رسائل إعلانية تخص بعض الخصم من رصيد الهاتف املحمول أو إضافة القيمة للفاتورة الشهرية، 

 .العلامات التجارية

ت مستخدمي خدمانإتصاالت وحرصه على مصلحة مسئولية الجهاز القومي لتنظيم الذلك فإنه من منطلق 

يمة قخدمات ال كيفية الحصول على حول  تم إصدار النصائح التاليةانإتصاالت اجمهورية مصر العربية ، 

ضافة عبن شبكات ال
ُ
ستخدمين  لتوعيةاملحمول  هاتفامل

ُ
ت هذا النوع من الخدماالحصول على اخصوص امل

 صحيح. بشكل

 :الحق في لمستخدمل

 ها أو الحصول عليها من خلالالتي يرغب في االشرناك ب أو العرض الحصول على معلومات كاملة حول الخدمة -1

 دمة،ملقدم الخ انإلكرنوني وقعالتطبيق الذكي للهاتف املحمول أو املالخدمة عن طريق رقم مجاني أو  مقدم

 وذلك قبل إتمام االشرناك.
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مقاال االشرناك في الخدمات أو الحصول على و الحصول على ايانات واضحة اخصوص تفاصيل السداد -2

 محتوى ما.

الحصول على إشعارات حول تجديد الخدمة والقيمة التي سيتم خصمها من رصيده أو إضافتها لفاتورته قبل  -3

 ساعة على األقل من تاريخ التجديد.  24

 سائل التي ال يرغب في الحصول عليها.الر طلب إيقاف كل أو بعض  -4

طلب إلغاء أي خدمة قيمة مضافة سواء كان  مجانية أو مدفوعة ملرة واحدة أو ذات اشرناك دوري  )يومي/  -5

 (  وذلك في أي وق  وبصورة مجانية.... شهري 

 عدم استخدام اياناته ألي أغراض تسويقية أو دعائية إال بعد الحصول على موافقته.  -6

الحصول على معلومات حول الخدمة االلغة العربية ويجوز أن تكون الغتين أو أكثن على أن تكون اللغة  -7

 العربية أحدها.

عدم انإزعاج ااملبالغة في عدد الرسائل التي يتلقاها من خلال مقدم الخدمة، وأن يكون تلقي هذا النوع من  -8

 الرسائل خلال فرنة زمنية محددة على مدار اليوم. 

  :رشادات الحصول على خدمات القيمة املضافةإ

ال تقم اانإشرناك في أحد خدمات القيمة املضافة عبن الهاتف املحمول  قبل االطلاع بشكل دقيق على طبيعة  -1

 الخدمة وقيمتها ومواعيد سدادها. 

تأكد فبعض خدمات أو عروض القيمة املضافة قدد تتضمن أياًما مجانية، يتم بعدها البدء في محاسبتك،  -2

 من تفاصيل الخدمة أو العرض جيًدا قبل انإشرناك.

تمكن تفي حالة رغبتك إيقاف أو إلغاء أحد خدمات القيمة املضافة أو الرسائل انإعلانية/التسويقية ولم  -3

املحمول مباشرة، اتصل امقدم خدمة التليفون املحمول الخاص اك واطلب  هاتفكمن فعل ذلك من خلال 

 منه إيقافها.
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ناكك في أحد خدمات القيمة املضافة للحصول على خدمات ااشرناكات دورية أو شراء محتوى عند اشر -4

عدة لذلك، 
ُ
تأكد من و  الشهرية رصيدك أو فاتورتك تابعإلكرنوني أو مشاهدة أفلام من خلال التطبيقات امل

 دقة حساااتك.

ية لمن التأكيد على عمد من الحصول على رسالة تتضاأحد خدمات القيمة املضافة تأكعند انإشرناك  -5

 .االشرناك من قبل مقدم الخدمة

عند االشرناك اأحد خدمات القيمة املضافة تأكد من تلقيك رسالة تتضمن طريقة إلغاء الخدمة أو العرض  -6

 وأن طريقة انإلغاء مجانية.

ات ذنبه أطفالك على عدم التعامل مع أي رسائل قصينة أو مواقع إلكرنونية تتضمن خدمات قيمة مضافة  -7

 مقاال يتم خصمها من الرصيد أو تتضاف للفاتورة إال بعد الرجوع إليك.

عند وجود أي شكوى اخصوص خدمات القيمة املضافة تقدم  بها ملقدم خدمة التليفون املحمول الخاص  -8

حددة
ُ
، يمكنك االتصال امركز اتصال الجهاز القومي من قبل مقدم الخدمة اك ولم يتم حلها خلال املدة امل

 لتنظيم االتصاالت كخطوة ثانية للتحقيق في شكواك.

 


