
 مقدمة 

دة، مرخصة من قبل هيئة تنظيم إتصالكوم البحرين هي شركة ذات مسؤوليه محدو  شركة
 )"الشركه"(.ت ومسجلة في مملكة البحرين االصاإلت

مجموعة متكاملة من خدمات  )"العميل"(أو مؤسسات الئها سواًء فردا لعم إتصالكوم  تقدم شركة
 .المبتكرة ذات الجودة العالية اإلتصاالت

ة، خدماتها وسياسات العميل على منتجات الشرك إطالعالهدف من وثيقة الممارسات هذه هو 
اللوائح الصادرة من هيئة تنظيم لقوانين و إلحكام اتم إعداد الوثيقة وفقا  الء.خدمة العم

طالع عليها عبر الدخول إلى موقع اإلوالتي يمكن "( TRA)"  تصاالت في مملكة البحرينإلا
  www.etisalcom.com 

 باقة املنتجات

 .البياناتدمات خ .1
 .الصوت اتخدم .2
 .SMSخدمة  .3

 . في المملكة مات الشركة عبر زيارة أحد فروعهاشتراك في خدإليمكنك ا

 

 ء التفسارات العمإس

ساباته، الدفع، الشكاوى عند حاجته للمعلومات أو المساعدة بشأن حيلجأ العميل للشركة عند 
 ات. والمبيع

 :يمكنك التواصل مع الشركة عبر القنوات التالية

http://www.etisalcom.com/


 :الءز خدمة العممرك

 13301330اتصل بنا على  :من داخل البحرينتصال إلل .أ
 +973 13301330: اتصل بنا علي لإلتصال من خارج البحرين .ب
 +973 13322331 عمال: اتصل بنا علىألاء قطاع الخدمة عم.  .ت

 cc@etisalcom.com البريد االلكتروني : 

 :قنوات إلكترونية أخرى 

امكانية التواصل مع الشركه من قبل العميل على برنامج الواتسب على نفس رقم مركز خدمة 
مساًء وباللغتين  5:00وحتى الساعة  صباحا 8:00من الساعة  13301330 973+العمالء 

 العربيه واالنكليزيه.

 :عنوان المراسلة

، مملكة المنامه ،319، مجمع 1912، طريق 371مبنى رقم ، الطابق األول، العز برج 
 .البحرين

موقع الشركه المذكور في عنوان المراسله خالل أوقات العمل من زيارة يمكن للعميل أيضا  
 من األحد إلى الخميس.  مساءً  5:00صباحًا وحتى  8:00الساعه 

  

mailto:cc@etisalcom.com


 جودة الخدمة 

ئها على مدار الساعة، وذلك الم مستوى مقبول من الخدمة إلى عمتحرص الشركة على تقدي
 ت. التصاتنظيم اإلللوائح جودة الخدمة التي تصدرتها هيئة وفقا 

عميل في حال تم التعرف على غ الالو تعطلها، سوف تقوم الشركة بإبفي حال انقطاع الخدمة أ
صالح المشكلة وتحسين جودة إلزمة الفورية الالء المتأثرين، كما ستتبع الشركة الخطوات الالعم

 . الخدمة بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد حصول الشركة على المعلومات الكافية بالمشكلة

لد بنفس مستوى الجودة في تضمن الشركة أن تكون خدماتها متوفرة في جميع مناطق البا الو 
 وقات. األجميع 

تشويش بسبب تضمن الشركة عدم تعرض الخدمات اللنقطاع أو ال الضافة إلى ذلك، إلبا
 ا.رج عن إرادتهعوامل خا

 إنهاء الخدمة 

 ئيمكن للعميل إلغاء، إنهاء أو إيقاف أي خدمة تقدمها الشركة عبر زيارة أي من فروعها ومل
قة. عند ذلك ستبدأ الشركة بعملية إيقاف اشتراكات القيع استمارة طلب الخدمة ذات العوتو 

زم للحفاظ على ال، كما ستدأب الشركة على عمل الخالل شهر من تاريخ الطلبالعميل 
 م عن رغبة العميل في قطع الخدمة وما إذا كانالستعالالشركة عملية اعمالؤها. بعد ذلك ستبدأ 
خالل الفترة المحددة لحين  وافق العميل على العرض الجديد في حاليرغب في عرض جديد. 

أما إذا . القطع النهائي عند ذلك يلغى طلب إنهاء الخدمه و يتم التغيير إلى العرض الجديد
 و، اإلنهاء خالل الفتره المذكورهرفض العميل العرض الجديد، سوف تستكمل الشركة طلب 

تصدر الشركة فاتورة أخيرة مؤرخة حتى تاريخ طلب االلغاء والتي تحتوي على أي مستحقات أو 
 رسوم باإلضافة إلى رسوم إنهاء الخدمة. 



 سعارل قائمة ا

لقائمة بأسعار الشركة وللحصول على أحدث أسعار العروض لجميع خدمات الشركة، يرجى  
على تصال إلأو ا أو أي من فروع الشركة، www.etisalcom.comزيارة الموقع االلكتروني 

  13301330  مركز خدمة العمالء على الرقم

 الفواتير وطرق الدفع 

إرسال الفاتوره االليكترونيه عن طريق البريد االليكتروني كما يتم توفير الفاتوره المطبوعه في يتم 
حال تم الطلب من قبل العميل للحصول عليها بشكل مطبوع وبدون إضافة اي مبلغ إضافي 

 لتوفير خدمة الفواتير المطبوعه.  

دفع تقدم الشركة مجموعة من خيارات الدفع التي من الممكن استخدامها، كما يجوز للعميل 
 اآلتيه:فواتيره باستخدام الوسائل 

 مباشرة بالحظور الى موقع الشركه يل الدفععبر موقع الشركة: يمكن للعم .أ
  نقبل بطاقات حيث w.etisalcom.comww الشركه اإلنترنت من خالل موقع عبر  .ب

VISA،MasterCard ، لي من آلئتمانية وبطاقات الصراف اإلأمريكان إكسبريس ا
 .معظم البنوك

ات. واتباع التعليم  13301330تصال على رقمإلء: االتصال بمركز خدمة العمعبر اإل .ت
وأمريكان  ماستر كاردئتمانية بما فيها بطاقات فيزا، إلتقبل الشركة معظم البطاقات ا

 .إكسبريس
تفاقية لبعض الخدمات. كما يحق إللشركة دفع مبلغ مقدم عند توقيع اقد تطلب منك ا  .ث

 .للشركة تعديل المبلغ المقدم عند اللزوم

  

http://www.etisalcom.com/
http://www.etisalcom.com/


 

 ءنهاإلإجراءات ا 

يكون مثبت بشكل ول من الشهر وآخر موعد للتسديد ألقوم الشركة بإصدار الفواتير في است 
 SMSم إرسال رساله نصيه ، كما سوف يتواضح على الفاتوره الصادره في كل شهر

. تنصح الشركة عمالؤها بدفع فواتيرهم قبل آخر خالل الفتره المتاحه للدفع بالدفع للتذكير
طاع الخدمة. عند عدم قيام موعد عبر مجموعة خيارات الدفع التي تقدمها الشركة لتجنب انق

(دنانير 5)خمسةالعميل بالدفع في الموعد النهائي والمبلغ المتحصل يّقدر بأكثر من 
. وإذا تم إصدار فاتورة الشهر الخدمه بشكل مؤقت حتى يتم الدفعبحرينية، فسيتم قطع 

تلقائيا  العميل حساب القطع نهائيا وإيقافالتالي ولم يتم دفع الفاتورة السابقة فسوف يتم 
ورسوم تفعيل  عادة تفعيل الخط ، يجب على العميل دفع المبلغ المستحق من فاتورته.وإل

في أقرب وقت ويتم تفعيل الخدمه ، الخدمه إذا تطلب ذلك باإلعتماد على نوع الخدمه 
 . ممك

 الشكاوى 

 :إذا كان للعميل أي شكوى بشأن خدمات الشركة، يرجى اتباع اإلجراءات المبينة أدناه

أو التفضل  13301330رقم اإلتصال المبدئي لتلقي الشكاوي: على مدار الساعه  .أ
بزيارة موقع الشركه وذلك لمناقشة الشكوى مع موظف خدمة العمالء خالل أوقات العمل 
المذكورة آنفًا حيث سيتم اإلستفسار عن طبيعة الشكوى كما سيحاول الموظف المعني 

عن  يتم حل الشكوى، سوف يقوم الموظف بإخبار العميلأما إذا لم إيجاد حل للمشكله، 
 . جراءات التي سيتم اتباعها وعن التذكرة التي سيتم إدخالها في النظاماإل

 



 support@etisalcom.com البريد اإللكتروني يجوز للعميل تسجيل الشكوى عبر .ب
 عمل يومين الليل خمن قبل الشركة، سوف يتم إخطار العمحالما يتم تسجيل الشكوى 

الوسيلة التي استخدمها  ذات اللوذلك من خعن الوقت المتوقع لمعالجة الشكوى، 
 .رسال الشكوى إلالعميل 

 
ل الوقت المقرر السباب خألي سبب من األلم تستطع الشركة معالجة الشكوى إذا  .ت

 بذلك.  فسوف يتم إخبار العميل بذلك
 

يمكنه اإلتصال بهيئة تنظيم  التصعيد الخارجي للشكوى: إذا لم يكن العميل راضيا .ث
اإلتصاالت والرجوع إلى قسم رفع الشكاوى، لتفاصيل اإلتصال يمكنك اإلطالع عليها 

 .www.tra.org.bh من خالل موقع الهيئة اإلليكتروني 
 

  رفع الشكوى 

ل ما الرفع تذكرة الشكوى داخل الشركة خه، إذا لم يكن العميل راضيا يمكنه الكما هو مبين أع
 تصاليتم اإل حيث ،العميل عن الوقت المتوقع لحل يتم إخطار يزيد عن يومي عمل، وسوف ال

 .ءالبك من قبل أحد موظفي خدمة العم

يوما من إرسال الشكوى أو  60 اللة إلى حل يرضي العميل بعد أو خإذا لم تتوصل الشرك 
بما في ذلك الشكاوى التي تم فيها ألي سبب كان عدم نجاح الطرفين في إيجاد حل لها 

التصعيد الداخلي والتي لم تحصل على رضى العميل، يجوز للعميل رفع الشكوى قبل مرور مدة 
عبر  اإلتصاالتتنظيم تصال بهيئة اإللعميل بمتابعة الشكوى، يمكنه يومأ ورغبة ا( 60) الستون 

 :التاليةتصال إلااستخدام تفاصيل 

mailto:support@etisalcom.com
http://www.tra.org.bh/


 

 

 

 اإلتصاالتهيئة تنظيم 

 المنامة، مملكة البحرين 10353صندوق بريد 

 436،السيف  3618،طريق  852الطابق الخامس، مبنى  :العنوان

 81188هاتف: 

 + : 17532523 973الفاكس

  : consumer@tra.org.bhالبردي االليكتروني

 

 حماية البيانات

تلتزم الشركة بعدم الكشف عن معلومات العميل الخاصة. ومع ذلك فقد تكشف الشركة عن أي 
غراض قانونية أو بطلب رسمي أل العميل إتصاالتمعلومات بما فيها تفاصيل ومحتويات 

 .الجهات الرسمية في مملكة البحري  يصدر عن

للتأكد من  األسئلهصية معلومات العميل، كما ستقوم بطرح بعض وسوف تحمي الشركة خصو  
 ه.هويت

من تاريخ الوصول إلى  ةلمدة سنة واحدبالعمالء الشركة بسجل الشكاوى الخاصة سوف تحتفظ  
   .الحل النهائي للشكوى 



 آراء العميل تهمنا

ار يمكن مقترح أو استفس أليحظاتهم. الوتهتم بم عمالئهاتفخر الشركة بحرصها على آراء 
إلى أنه قد تتغير شروط  اإلشاره وتجدرcc@etisalcom.com ى للعميل مراسلة الشركة عل

إلى وثيقة الممارسات، وذلك بسبب التتغييرات أو  باإلضافهوأحكام الشركة لكل خدمة، 
تنظيمية، القانونية والتجارية. وتحتفظ الشركة بالحق في ال األحكامالتحديثات التي قد تطرأ على 

 .على وثيقة الممارسات هذه في أي وقت الالزمه التعديالتطرح 

mailto:cc@etisalcom.com

