مقدمة
ً
ً
ر
وه أشع رشكات االتصاالت نموا وابتكارا يف مملكة البحرين .فمنذ إنطالقها
تعد  stcالبحرين ،إحدى شكات مجموعة  ،stcي
ر
يف  ،2010أحدثت  stcالبحرين ثورة يف قطاع االتصاالت يف المملكة؛ وشعان ما أصبحت الشكة الرائدة يف سوق البحرين،
وكما حافظت عىل هذا المنصب ى
التال وتقديم حلول مبتكرة لعمالئها.
حت يومنا هذا من خالل االستثمار يف تقنيات الجيل
ي
الهدف من وثيقة الممارسات هذه هو إطالع العميل عىل منتجات ر
الشكة ،خدماتها وسياسات خدمة العمالء .تم إعداد
ً
ى
والت يمكن االطالع
الوثيقة وفقا ألحكام القواني واللوائح الصادرة من هيئة تنظيم االتصاالت يف مملكة البحرين )” (“TRAي
عب الدخول إل موقع  stc.com.bhأو يف محالتنا.
عليها ر
يرج زيارة .stc.com.bh
للمزيد من المعلومات ،ر
باقة المنتجات
 .1خدمات الموبايل.
ى
البودباند والخدمات المخصصة.
 .2خدمات اإلنبنت بما فيها ر
 .3خدمات القيمة المضافة.
 .4أجهزة
ى
االشباك ف خدمات ر
عب زيارة أحد فروعها أو أي من موزعيها المعتمدين يف المملكة.
يمكنك
الشكة ر
ي
استفسارات العمالء
نرحب بتواصل عمالئنا عند حاجتهم للمعلومات أو المساعدة بشأن حساباتهم ،الدفع ،الشكاوى والمبيعات.
يمكنك التواصل مع ر
عب القنوات التالية:
الشكة ر
مركز خدمة العمالء:
والشبكات اآلخرين مجانية  ،يتم احتساب المكالمات اثناء التجوال خارج البحرين إل مركز stcالمكالمات المحلية من
خدمة العمالء عىل حسب بأسعار التجوال
 .1خدمة العمالء:
ً
:
أ .لإلتصال محليا اتصل بنا عىل  ،124أو
ً
عىل .)+973( 33124124
ب .لالتصال دوليا :اتصل بنا ي
 .2خدمة عمالء قطاع األعمال :اتصل بنا عىل  128أو .)+973( 33128128
ى
ون:
ر
البيد اإللكب ي
customercare@stc.com.bh
ى
اإللكبونية:
المحادثات
ر
نرحب بمناقشة استفساراتك من خالل تطبيق المحادثات المباشة المتوفر عىل stc.com.bh
قنوات ى
إلكبونية أخرى:
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يمكنك أن تتواصل معنا عىل برنامج  24 WhatsAppساعة عىل  34124124كما يمكنك التواصل مع ر
الشكة عىل حساب
 ،Twitter stc_bhrوعىل حساب  stc.bhr Facebookأو عىل حساب .Instagram stc_bhr
عنوان المراسلة:
برج  ،stcمجمع  ،428مبت  ،15طريق  ،68ضاحية السيف ،المنامة ،مملكة البحرين.

محالتنا
ً
ى
والت ستجد مواقعها وأوقات عملها يف الجدول أدناه.
يمكنك أيضا زيارة أي من محالت  ،stcي
اسم المحل

الموقع

أوقات العمل

مجمع البحرين

السنابس

 10:00إل ( 22:00السبت  -األربعاء) 10:00 ،إل ( 23:00الخميس -
الجمعة)

مجمع مدينة عيىس

مدينة عيىس

 08:00إل  14:00 ،21:00إل ( 21:00الجمعة)

مجمع اللولو

ر ى
الش يف
الرفاع

 10:00إل ( 22:00السبت  -األربعاء) 10:00 ،إل ( 23:00الخميس -
الجمعة)

الرمىل
مجمع
ي

عال
ي

 10:00إل  10:00 ،22:00إل ( 23:00الخميس  -الجمعة)

مجمع السيف/مركز خدمات  stcضاحية السيف

ً
 10:00إل  10:00 ،22:00يوميا

سيت ى
مجمع البحرين ى
سنب
ي

ضاحية السيف

 10:00إل ( 22:00السبت -األربعاء) 10:00 ،إل ( 00:00الخميس -
الجمعة)

مجمع التأمينات

الحورة

 08:00إل  14:30 ،21:00إل ( 21:00الجمعة)

الدول
مطار البحرين
ي

المحرق

ً
 24ساعة يوميا

مجمع يتيم

المنامة

ً
 09:00إل  21:00يوميا

مجمع اإلنماء

ر ى
الش يف
الرفاع

 10:00إل  10:00 ، 22:00إل ( 23:00الخميس  -الجمعة)

هايبماركت (الحد)
لولو ر

المحرق

 10:00إل  10:00 ،22:00إل  ( 23:00الخميس  -الجمعة)

مجمع سار

سار

ً
 10:00إل  22:00يوميا

سوق واقف – مدينة حمد

مدينة حمد

 08:00إل  14:00 21:00إل ( 21:00الجمعة)
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اسم المحل

الموقع

أوقات العمل

مجمع الواحة

الجفب

 10:00إل ( 22:00السبت -األربعاء) 10:00 ،إل ( 00:00الخميس -
الجمعة)

مجمع السيف المحرق

المحرق

 10:00إل  10:00 ،22:00إل ( 23:00الجمعة)

جودة الخدمة
ً
ى
ر
الت
تحرص الشكة عىل تقديم مستوى مقبول من الخدمة إل عمالئها عىل مدار الساعة ،وذلك وفقا للوائح جودة الخدمة ي
تصدرتها هيئة تنظيم االتصاالت.
ف حال انقطاع الخدمة أو تعطلها ،سوف تقوم ر
الشكة بإبالغ العميل يف حال تم التعرف عىل العمالء المتأثرين ،كما ستتبع
ي
الشكة الخطوات الالزمة الفورية إلصالح المشكلة وتحسي جودة الخدمة بأقرب وقت ممكن ،وذلك بعد حصول ر
ر
الشكة
عىل المعلومات الكافية بالمشكلة.
وال تضمن ر
الشكة أن تكون خدماتها متوفرة يف جميع مناطق البالد بنفس مستوى الجودة يف جميع األوقات .باإلضافة إل
ذلك ،ال تضمن ر
الشكة عدم تعرض الخدمات لالنقطاع أو التشويش بسبب عوامل خارج عن إرادتها.
إنهاء الخدمة
يمكن للعميل إلغاء ،إنهاء أو إيقاف أي خدمة تقدمها ر
عب زيارة أي من فروعها وملء وتوقيع استمارة طلب الخدمة
الشكة ر
الشكة بعملية إيقاف ى
اشباكات العميل لمدة أسبوعي ،كما ستدأب ر
ذات العالقة .عند ذلك ستبدأ ر
الشكة عىل عمل الالزم
للحفاظ عىل عمالؤها .بعد ذلك ستبدأ ر
الشكة عملية االستعالم عن رغبة العميل يف قطع الخدمة وما إذا كانبغب يف عرض
ً
جديد .وسوف تقوم ر
نهان بعد  90يوما من يوم توقيع االستمارة
الشكة بإلغاء/قطع الخدمة حسب طلب العميل بشكل
ي
ً
المذكورة ف هذه الفقرة .أما إذا وافق العميل عىل العرض الجديد واستمرار خدمات ر
يعتب طلب اإلنهاء الغيا.
الشكة ،سوف ر
ي
أما إذا رفض العميل العرض الجديد ،سوف تستكمل ر
الشكة طلب اإلنهاء.
حت تاري خ طلب االلغاء ى
الشكة فاتورة أخبة مؤرخة ى
سوف تصدر ر
والت تحتوي عىل أي مستحقات أو رسوم باإلضافة إل
ي
رسوم إنهاء الخدمة .ر
ويرج أخذ العلم أن تكاليف التجوال قد تطبق بعد إنهاء الخدمة وذلك حسب اتفاقيات التجوال
ر
الخاصة بذلك .ستقوم الشكة بإخطار العميل عند احتساب أية رسوم مطبقة من خالل اصدار فاتورة جديدة تتضمن رسوم
التجوال ى
المبتبة وذلك بعد إلغاء الخدمة.

قائمة األسعار (التعرفات)
ى
لقائمة بأسعار ر
الشكة وللحصول عىل أحدث أسعار العروض لجميع خدمات ال رشكة ،ر
ون
يرج زيارة الموقع االلكب ي
 ،www.stc.com.bhأو أي من فروع ر
الشكة أو االتصال عىل مركز خدمة العمالء عىل الرقم .124
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الفواتي وطرق الدفع
ر
ى
عب التسجيل والدخول إل بوابة الخدمة الذاتية .وسوف تقدم ر
الشكة للعميل
يمكنك االطالع عىل فاتورتك االلكبونية ر
نسخة مطبوعة من ملخص الفاتورة حسب طلبه برسم يقدر بدينار بحريت واحد فقط .إضافة إل ذلك ،تقدم ر
الشكة
ي
وه الوسائل اآلتية:
مجموعة مرنة من خيارات الدفع ،ي
ى ً
عب موقع ر
عب الدخول إل حساب بوابة الخدمة
عب "التسديد الشي ع" أو ر
الشكة :يمكن للعميل الدفع ر
 .1إلكبونيا ر
اآلل من معظم
الذاتية .نحن نقبل بطاقات  ،VISA ،MasterCardأمريكان
ر
إكسبيس االئتمانية وبطاقات الرصاف ي
البنوك.
عب استخدام أجهزة  stcللخدمة الذاتية المتوفرة يف جميع المحالت
عب زيارة أي من فروع ال رشكة :يمكنك الدفع ر
 .2ر
أو بالقرب منها.
عب االتصال بمركز خدمة العمالء :االتصال عىل رقم  124واتباع التعليمات .تقبل ال رشكة معظم البطاقات
 .3ر
ى
إكسبيس.
االئتمانية بما فيها بطاقات فبا ،ماسب كاردوأمريكان
ر
 .4أجهزة سداد :للعميل استخدام أي من أجهزة سداد للخدمة الذاتية الموجودة يف أنحاء مملكة البحرين.
عب تطبيق stc Pay
 .5ر
ً
عب تطبيق ر
الشكة.
عب تطبيق الموبايل :للعميل التحكم بحسابه بكل سهولة أثناء تنقله .يمكنك أيضا الدفع ر
 .6ر
ى
ى
االلكبون :تقبل ر
األهىل المتحد،
االلكبونية الخاصة بمعظم البنوك مثل البنك
عب المواقع
 .7الدفع
الشكة الدفع ر
ي
ي
ى
ى
الكويت.
بنك اإلثمار ،بنك البحرين والكويت ،موقع الحكومة اإللكبونية وبيت التمويل
ي
 .8فروع  UAE Exchangeو BFC
الشكة دفع مبلغ مقدم عند توقيع االتفاقية لبعض الخدمات .كما يحق ر
 .9قد تطلب منك ر
للشكة تعديل المبلغ
المقدم عند اللزوم.
إجراءات اإلنهاء:
ستقوم ر
الشكة بإصدار الفواتب يف تاري خ  1او  10او  20من كل شهر و ستمنحك مهلة  28يوم للسداد من تاري خ اصدار
الفاتورة.
ّ
ى
رسالت  SMSللتذكب بالدفع يف األيام  24و  27من الشهر نفسه يف
إذا صدرت فاتورتك يف األول من الشهر فسوف تتسلم
ي
ّ
ر
ى
رسالت  SMSللتذكب بالدفع يف األيام 3
العاش من الشهر فسوف تتسلم
حال أنك لم تقم بالدفع .أما إذا صدرت فاتورتك يف
ي
ّ
ى
ر
رسالت SMS
التال يف حال أنك لم تقم بالدفع .وإذا صدرت فاتورتك يف العشين من الشهر فسوف تتسلم
و  6من الشهر ي
ي
التال يف حال أنك لم تقم بالدفع.
للتذكب بالدفع يف األيام  13و  16من الشهر ي
الت تقدمها ر
ى
تنصح ر
الشكة لتجنب انقطاع
الشكة عمالؤها بدفع فواتبهم قبل آخر موعد ر
عب مجموعة خيارات الدفع ي
الخدمة .عند عدم قيام العميل بالدفع يف الموعد النها ين وعند تجاوز المبلغ المحتسب خمسة ( )5دنانب بحرينية ،فسيتم
قطع مكالماته الصادرة ،بما يف ذلك من المكالمات المحلية والدولية ،بتاري خ  29من الشهر نفسه إذا صدرت الفاتورة يف
ر
العاش من الشهر السابق ،أو يف تاري خ  18إذا صدرت الفاتورة يف
وف تاري خ  8إذا صدرت الفاتورة يف
األول من الشهر ،ي
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ر
العشين من الشهر السابق  .وإذا تم إصدار فاتورة الشهرين التاليي ولم يتم دفع الفاتورة السابقة فسوف يتم قطع
المكالمات الصادرة والمستلمة بما يف ذلك من المكالمات المحلية والدولية .أما إذا لم تقم بالدفع اربعة أشهر متتالية ،فسوف
ً
يتم إلغاء حسابك تلقائيا.

إجراءات إعادة تفعيل الخط
إلعادة تفعيل الخط وإجراء المكالمات واستالمها ،يجب عىل العميل دفع المبلغ المستحق من فاتورته .حالما يتم الدفع،
سوف نعيد تفعيل خدماتك يف أقرب وقت ممكن .يف حال توقف المكالمات الصادرة و الواردة سوف يتم احتساب  2د.ب
العادة الخدمة .سيتم احتساب المبلغ يف فاتورة الشهر المقبل.
الشكاوى
إذا كان للعميل أي شكوى بشأن خدمات ر
الشكة ،ر
عب مراحلها
يرج اتباع اإلجراءات المبينة أدناه لضمان سالسة العملية ر
المختلفة:
ً
 .1رقم االتصال المبدن ى
لتلق الشكاوي :قم باالتصال بمركز خدمة العمالء عىل ( 124يعمل مجانا عىل مدار الساعة)،
ي
ي
أو تفضل بزيارة أي من فروع ر
الشكة لمناقشة الشكوى مع موظف خدمة العمالء خالل أوقات العمل المبينة يف
ر
الشكة
الرابط  .http://www.stc.com.bh/personal/help-support/find-stc-storeوسوف تقوم
بسؤالك عن طبيعة الشكوى كما سيحاول الموظف إيجاد حل للمشكلة .أما إذا لم يتم حل الشكوى ،سوف يقوم
ى
ى
الت سيتم إدخالها يف النظام.
الت سيتم اتباعها وعن التذكرة ي
الموظف بإخبار العميل عن اإلجراءات ي
ً
عب تطبيق ر
الشكة ألجهزة الموبايل .للعميل أيضا
عب  www.stc.com.bhأو ر
كما يجوز للعميل تسجيل الشكوى ر
ى
عب مراسلة ر
ون customercare@stc.com.bh
اإللكب
يد
الب
عب
الشكة أو ر ر
إرسال الشكوى ر
ي
 .2النظر ف الشكوى :حالما يتم تسجيل الشكوى من قبل ر
الشكة ،سوف يتم إخطار العميل خالل يومي عن الوقت
ي
ى
الت استخدمها العميل إلرسال الشكوى ،باإلضافة إل
الوسيلة
ذات
خالل
من
ك
وذل
الشكوى،
الجة
لمع
المتوقع
ي
ً
رسالة  SMSإذا توفر لدى ر
الشكة رقم موبايل العميل .يمكن للعميل االطالع عىل أوقات الحلول وفقا لفئة
الشكوى:
 .iتذاكر شكوى الفواتب 5 :أيام عمل بدون قطع الخدمة وذلك مع دفع المبلغ الذي قدم العميل بشأنه
الشكوى
 .iiاتفاقية العميل العادية 10 :أيام عمل
 .iiiنقل األرقام :يوما ( )2عمل
 .ivاألسعار والتعرفات 10 :أيام عمل
 .vجودة الخدمة 10 :أيام عمل
 .viاالحتيال أو الشقة :أقرب وقت ممكن ،إذا طلب العميل قطع الخدمة لتجنب سوء االستخدام ،فسوف
ً
يتم تنفيذ هذا الطلب فورا فيما ال يتجاوز يوم عمل واحد.
 .viiالتجوال 20 :يوم عمل
 .viiiشكاوى أخرى 10 :أيام عمل
 .ixى
البكيب 10 :أيام عمل
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.3

.4
.5
.6

عملية التحقيق يف موضوع الشكوى واإلخطار بالنتيجة :سيتم النظر يف التذكرة وسوف يتم االتصال بالعميل فور
ى
توصل ر
نبق العميل عىل علم بمراحل حل الشكوى وذلك للنظر فيها والعمل عىل حلها يف
الشكة
للحل .كما سوف ي
ّ
الوقت المتوقع وفقا لما تم توضيحه أعاله.
ى
ر
ر
يوم ( )2عمل،
التصعيد
الداخىل للشكوى :سوف تقوم الشكة برفع الشكوى يف الشكة خالل فبة ال تتجاوز ي
ي
وذلك يف حال عدم رضا العميل عن الحل.
إذا لم تستطع ر
الشكة معالجة الشكوى ألي سبب من األسباب خالل الوقت المقرر فسوف يتم إخبار العميل
بذلك.
ً
الخارج للشكوى :إذا لم يكن العميل راضيا عن الحل ،يمكنه االتصال بهيئة تنظيم االتصاالت
التصعيد
ر ي
يرج الرجوع إل قسم رفع الشكاوى لتفاصيل التواصل.
.
( )www.tra.org.bhر

إجراءات رفع الشكوى
ً
اضيا عن الحل ،يمكنه رفع تذكرة الشكوى داخل ر
الشكة
الداخىل للشكوى :كما هو مبي أعاله ،إذا لم يكن العميل ر
التصعيد
ي
عب رسالة  ،SMSوسوف يتم
يوم عمل ،وسوف يتم إخطار العميل عن الوقت المتوقع لحل الشكوى ر
خالل ما ال يزيد عن ي
موظق خدمة العمالء.
االتصال بك من قبل أحد
ي
ً
الخارج للشكوى :إذا لم تتوصل ر
يرض العميل بعد أو خالل  60يوما من إرسال الشكوى ،أوعدم
الشكة إل حل
التصعيد
ر ي
ي
ى
ى
والت لم تحصل عىل
الداخىل
الت تم فيها التصعيد
ي
ي
نجاح الطرفي يف إيجاد حل لها ألي سبب كان ،بما يف ذلك الشكاوى ي
رض العميل ،يجوز للعميل رفع الشكوى قبل مرور مدة الستي ( )60يومأ ورغبة العميل بمتابعة الشكوى ،يمكنه االتصال
بهيئة تنظيم االتصاالت عىل تفاصيل االتصال أدناه:
هيئة تنظيم االتصاالت
صندوق بريد  10353المنامة ،مملكة البحرين
العنوان:
الطابق الخامس ،مبت  ،852طريق  ،3618السيف 436
هاتف81188 :
الفاكس+973 17532523 :
ى
ونconsumer@tra.org.bh :
ر
البيد اإللكب ي
حماية البيانات
ى
الشكة بعدم الكشف عن معلومات العميل الخاصة .ومع ذلك فقد تكشف ر
تلبم ر
الشكة عن أي معلومات بما فيها تفاصيل
رسم يصدر عن الجهات الرسمية يف مملكة البحرين.
ومحتويات اتصاالت العميل ألغراض قانونية أو بطلب
ي
وسوف تحم ر
الشكة خصوصية معلومات العميل ،كما ستقوم بطرح بعض األسئلة للتأكد من هويته.
ي
سوف تحتفظ ر
النهان للشكوى.
الشكة بسجل الشكاوى الخاصة بالعمالء لمدة سنة واحدة من تاري خ الوصول إل الحل
ي
آراؤكم تهمنا
الشكة بحرصها عىل آراء عمالئها وتهتم بمالحظاتهم .ألي ى
مقبح أو استفسار يمكن للعميل مراسلة ر
تفخر ر
الشكة عىل
 .customercare@stc.com.bhوتجدر اإلشارة إل أنه قد تتغب رشوط وأحكام ر
الشكة لكل خدمة ،باإلضافة إل وثيقة
ى
الت قد تطرأ عىل األحكام التنظيمية ،القانونية والتجارية .لذا تحتفظ
الممارسات ،وذلك بسبب التتغيبات أو التحديثات ي
ر
الشكة بالحق يف طرح التعديالت الالزمة عىل وثيقة الممارسات هذه يف أي وقت.
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