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 خدمات الرتاسل والربط الشبكي واالنرتنت املخصصيف الشروط واألحكام العامة لالشرتاك 

 DIAالفائق السرعة 
 

 :
ً
 :التمهيداوال

 املؤسسس سسة ال االة لالت سسالك ال سسالكلة والالسسسالكلة  عن درة صاه ناأدلموضحة م األحكاوط والشرا -1
ً
 او جزئلا

ً
بح ت سسو وقد يجري ت ديالها كاللا

 )القدالة الخدالة(. لالت الكال االة رارها ونشرها في املواقع الرسملة التاب ة لالمؤس ة ب د إق النفاذسارية 
وتحتفظ املؤسسسسسس سسسسسة تالح  في اتماذ  املؤسسسسسس سسسسس  املحددة الن قبل  AUPل سسسسسلاسسسسسسة السسسسسستمدام املقبو   املؤسسسسسس سسسسس سسسسسسلميسسسسسع جملع الشسسسسس  ك   -2

ت الل  أو ) على سسسسسسسثلل املاا  ل الح سسسسسسر والت  النهاأو الخدالة. /منتج واإلجراءاك الالزالة ملنع السسسسسسستمدام سل  ال سسسسسساللو أو املفرط أو امل سسسسسس  ء لال
ا أو احتلالًلا واملشسسس   ت طلل أو توقلف اسسسستمدام 

ً
اسسسسة ملزيد الن التفاصسسسلل حو  سسسسلو . (أو المالًفا لالقانون /  حلث ي تب  السسسستمدام الفر 

 /emen.net.ye/https://y  &http://ptc.gov.yeيمن نت:  –الستمدام املقبو   يرجى الرجوع إلى الواقع املؤس ة 
 صدرك هذه الشروط والحكام تالالغتلن ال ربلة والنجاللزية  وفي حا  وجود اختالف تلنهما  تكون النسخة ال ربلة هي امل تمدة. -3
 ةكوحد ال هاأ تقرو الن هذه الوثلقةأ ل يتجزء جز راسسسسسسالكوامل والسسسسسسلالك الخاصسسسسسة تالخدالة املقدالة الن املشسسسسس    والبلاناكالوثائ  ت تبر  -4

 ة وتميع ألحكاالها.حدوا
 لال سسلاسسساك الت  تقرها وت تمدها الح  في ت ديل هذه الشسسروط واألحكام لمؤسسس سس ل -5

ً
ذي الحاجة الى اشسس ار املشسس    والفي أي وقت دون  وفقا

 ل يح  له الع  اض على ذلك.
: التعاريف

ً
 ثانيا

إزاء كل النها الالو يقتض سسسسسسسسسسسسلا  النا ال لت اخر او دلت القرينة على الن هذه الوثلقة امل ان  الواردة ل باراك املبينة ادناه ألسراض وا تاأللفاظيق سسسسسسسسسسسد 
 خالف ذلك:

  املؤس ة ال االة لالت الك ال الكلة والالسالكلة. :املسسسؤسسس سس 
 اتالخسسسسسدمسس: - 

 القنواك ال  اساللة. اكخدال 
 الشبك  اك اليث نت والربطخدال. 

 املؤجرة. عب  الخطوط خدالة الن  نت املخ ا 
 الش  ا  في الخدالة. وثلقةي اش    في الخدالة تموجب توقل ه على لذاعنه ض لمفوي او الم نواوالطبل   الشما ا-: كلمشترا 
  سسسوم ر  لت  يجب على املشسس    سسسداد( وا/الراحل)ف سساللة/ر ع سسسنوية/سسسنوية/دورية ل سسداد الشسس  اكاكاملدة الزالنلة املحددة -: االسسستاقا فترة

 قبل 
ً
 .وثلقةالتح ب الا سيتو تحديده في  حالولهاالخدالة القدالا

 ل القة  اتحكو ى خرك أالرفقاوأي تالمدالة املت القة   لت رفةم  واألحكاوط والشركل ال لاساك واليواتط وا- :االتفا /االحكام والشروط
 .ةتالمدال  لمشترايد ولت  تموجبها يتو تزوالطرفلن اتلن 

  والشسسسسسسسسسسسسروط والحكسسام عاللها   لح واد المرالمدالة اصف وو لمدالة ا الب ك تلانا الت  تتيسسسسسسسسسسسسمن وثلقسسةال- :في الخسسدمسسات اكالشترا وثيقسس
 .لمدالةاعالى   لالح و  لمشتراالن قبل املت القة بها والت  تو التوقلع عاليها 

 املؤس  لمقدالة الن وض اخاصة تال رم حكاوط واية شرأ  و لت رفةم والرسواتبلن و املؤس  عن ر ت دك كتلبااك او نشرأي - :لتعرف ا 
 بشأنها.

 لمشترة اجهزأعالى ح تنجاوتشغلالها  املؤس  س لفنلة لالنظمة المدالة عالى ايخ تف لل رهو تاو- :لتفعيلايخ رتا . 

   لمدالةاملؤس ة الت  توفر فلها أو الحلاء ال كنلة المنا   ن أو المدا- :لتغطي امنطق. 
    مصسسسسسطAUP :-سسسسسستمدام لال  االل زام بها كما هو الن سسسسسوه عاليه املشسسسسس  كلنعلى جملع  يتوجب سسسسسار ل سسسسسلاسسسسسسة السسسسسستمدام املقبو   والت  اخت

 .ن لشبكة وخدالاك املؤس ةاآلال
 جملع األجهزة وأي ترناالج الرتبط ُي سسسسسسسسستمدم لالوصسسسسسسسسسو  إلى الخدالاك  أو يتو اسسسسسسسسسستمداالها الع الخدالاك  تما في ذلك على -: والتجهيزات املعدات

 ....الخ( – Modem) – Routerلل املاا  ل الح ر أجهزة سث
 لل املاا  ل الح سر النهائ . وهذا يشسمل على سسث املشس   النهائ  داخل البان   املشس   ي ل  التاثلت والتكوين وتف لل جهاز -: التثبيت/التركيب

 أعما  الحفر وتمديد الكاتالك وال  كلباك لألعمدة والهوائلاك... الخ.
   الفائق ال سسسسسسسسر    املخصسسسسسسسس  نترنتإلاخدمDIA : - النفاذ املخ سسسسسسسسا الى الن  نتالن   لمشتراتمكن  املؤسسسسسسسسس سسسسسسسس ه  خدالة القدالة الن 

 (.IPإلنترنت )  اتوكووترام تاستمدب رعاك تماثاللة و   اك حركة تلاناك ل الحدودة 
 الربط الشسسسسسسبك  ألسراض نقل البلاناك و  الت ددةك تقنلا تاسسسسسسستمدامتقدالها املؤسسسسسسس سسسسسسة ك عن خدالارة عبا- :االيثرنت والتراسسسسسسسلت خدما 

ً
الحاللا

طاعاك ق ملختالفواملناسسسسسسسسسبة  املشسسسسسسسس    الحاللة وامل سسسسسسسستقباللة  لتوفل  احتلاجاك والتطالباك (IP/MPLS – TDMاملدن والن تالك التقنلاك )وبلن 

 .وأكث  10G الىت ل ب رعاك الت ددة ( حكوال  – تجاري ) ال و  
 واملشسس     املؤسسس سس  يت ذر علىال تحلال تحلث ام للتزا يج ل تنفلذوف ه ودل يمكن توق ه ي لذالستانائ  دث الحااه  - :ةلقاهرة القوا

 وعلى املدعي لحالة القوة القاهرة اثباتها.  الوثلقة هلااتتة تموجب هذا تال زاالاتهء لوفااالقدرة على 
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 :اسسسسسسسسسسسسستمدااله لخدالاك الرد اآللي املقدالة الن قبل يشسسسسسسسسسسسسل  إلى الرقو ال سسسسسسسسسسسسري املكون الن عدة خاناك والذي يحدده املشسسسسسسسسسسسس    عند رمز التعريف 
 هوية املش   . عنالوسلالة الت  يتحق  الن خاللها نظام الرد اآللي في املؤس ة   تاعتبارها املؤس  

  نوان السسسس MAC : ( الع الشبكة ألسراض النفاذ لخدالاك الشبكة )الرتباط( يشل  إلى رقو ت طله الشركة امل ن ة لللهاز الطرفيLineAccess  )
 ويمكن لالمش    تغلل ه دون الرجوع لالمؤس ة.

 :
ً
 /الخدماتتقديم الخدم احكام وشروط ثالثا
 -االشتراك: (  إجراءات 1) 

  به الن قبل املش    (والمتوالة ةالخدالة )الوق في الش  ا   وثلقةتقديو 
ً
خدالة   وت اللمها لحد الراكز تلع ال  املطالوبةالوثائ االرفقا

 التاب ة لالمؤس ة.
  تذلك.الش    اخر ف الله احيار الوافقة الن املش    اآلخر  ربط شبكته الع شبكة املش    رسب حا في 
  املؤس ة لالمش    تتالبلة الطالب وتوفر الالكانلة الن عدالهالن اش ار. 
 وفقا لت رفة املؤس ة )ال  كلب( ت ديد رسوم الش  ا  ورسوم التأسيس 

ً
 .امل تمدة القدالا

 وف  اإلالكانلاك املتاحة  ة الزالنلة القلاسلة الف فيالخدالة  توصلل وتشغلل. 

 -: ال دادوطر   ( التعرف  والرسوم2) 
 التعرف : -1

 لال  اك وال رعاك املطالوبة امل تمدة لدى املؤس ة والت  لها الح  في ت ديالها وتغلل ه
ً
في أي  ات رفة الخدالاك الت  تقدالها املؤس ة وتح ب وفقا

 لالقانون  دون أن يكون لالمش    ح  الع  اض عاليها  وتشمل ح ب نوع و بل ة الخدالاك وسلاساوقت 
ً
الرسوم )تها املتب ة واملخولة لها تذلك وفقا

 / قلمة املواد / تكاللف العما  اإلضافلة والتمديداك / األجور / الغراالاك / ...الخ(.
 الرسوم: -2

 لالسسسس )الش  ا (أ
ً
 كاك الشهرية / ال  كلب / التشغلل / التف لل / إعادة التف لل /رسوم الخدالاك الت  تقدالها املؤس ة لالمش    وتح ب وفقا

 / ...الخ( امل تمدة لدى املؤس ة.النقل / إيقاف الخدالة / خدالاك الا ب د البلع 
 تتهلئة الخدالة والت  النها:ل تشمل الرسوم الواردة في الفقرة ال اتقة الرسوم األخرى املت القة  (ب

o يد وتوصلل الخدالة ملواقع املش   .تتمدد األخرى واجور العما  املت القة تكالفة خط النفاذ والكاتالك واملوا 
o .   قلمة امل داك واألجهزة الطرفلة لستمدام الخدالة سواء كانت القدالة الن املؤس ة او املش 

o .اليرائب والرسوم الحكواللة امل تحقة على تقديو الخدالة 
 هذه الوثلقة هي الدولر األالريك . في املحددة الخاصة تالخدالاك والش  اكاكعمالة الرسوم  (ج

 طريق  ال داد: -3
 سواء كان نظام الش  ا  في يتو سداد رسوم الخدالاك وت رفتها وتكاللف توصلالها  (أ

ً
املوضحة في الفقراك ال اتقة الن هذا البند القدالا

 الخدالة املطالوبة هو نظام )الدفع امل ب  "املقدم"( أو نظام )الفوترة(.
 اللف واجور ربط الخدالة/الخدالاك ملرة واحدة فقط عند كل عماللة اش  ا  جديد.تدفع رسوم ال  كلب وتك (ب
 لكل )ثالثة  (ج

ً
لش  ا  في ا وثلقةاملحددة في الت  يرسب بها املش    و كحد أدنى أو ح ب املدة ( أشهرتدفع رسوم الش  ا  الشهرية القدالا

لك   وذ)لتجديد الش  ا ( في أي وقت الن ف  ة اش  اكه في الخدالة)لالش  اكاك اللديدة / خدالاك الا ب د البلع( أو  الخدالة/الخدالاك
 .(...الخ/  / اش اراك ال داد واملطالباك في )عروض األس ار / الفواتل لال داد الت  يتو تحديدها  املدة الزالنلةخال  

ر / ائل املؤس ة )الفاتورة / عرض ال  الرسوم امل تحقة عالله وف  املدة الزالنلة املحددة في رسفي حالة عدم ال زام املش    تت ديد  (د
تة او ايقافها ت ورة الؤقفالالمؤس ة كاالل الح  في اتماذ اإلجراءاك املناسبة لها االا ب دم تجهلز الخدالة )لالش  اكاك اللديدة( او ...الخ( 

 .أو اتماذ أي اجراء اخردائمة وانهاء الخدالة  

  الت  تغطيها الرسوم االش  ا  ف  ة ل الحد األعلىنظام الدفع املقدم هو  الش  ا  في الخدالة في ظلي تب  تاريخ انتهاء ف  ة  (ه
ً
ملدفوعة القدالا

دة أي وإعا تإرجاعلن تقوم املؤس ة في هذه الحالة   والخدالة ت ورة الؤقتة او نهائلة ل يح  لالمش     الب إيقاف وخال  هذه الف  ة
في ذاك رى اش  اكاك أخ داد ت وياك الاللة ل عب  اجراء  له املطالبة تتحويالها كما ل يحو تو دف ها الن قبل املش    كدفع القدالة البالغ 

 وانهاء الش  ا  في الخدالة. وان قدم  الب إيقافحتت الخدالة او خدالة أخرى  
الع تحديد الي تخال  قبل تداية الر ع ال أشهر( وارسالها لالمش   ثالثة نهاية كل ر ع سنة الاللة )كل ستقوم املؤس ة تإصدار فواتل  دورية  (و

( أيام الن 10الى  5وفي الغالب ل تتجاوز تالك املدة عن ) ف  ة ال داد الالزالة وف  ال لاساك واليواتط الت  تراها املؤس ة الناسبة لها 
ي سثب أل  أخرك املؤس ة في اصدار الفواتل حتت وان تامل تحقة خال  تالك الف  ة ول ي فى املش    الن سداد الرسوم   التالي ر عالتداية 
 كان.

)تنظام الدفع املقدم(  DIAفي خدالة الن  نت املخ ا اثناء ف  ة الستحقا  )الش  ا ( عند رسبة املش    ترقلة الش  ا  )رفع ال رعة(  (ز
ع رسوم فد   االا في نظام الفوترة فلتوجب عاللهفلتوجب عالله دفع فار  الرسوم تلن ال رعتلن )القديمة واللديدة( حتت نهاية تالك الف  ة

 .أدنىأشهر لالباقة اللديدة كحد  3
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 2,2)على املش    ت ديد الرسوم تال مالة املحددة في الفقرة  (ح
ً
ال رف امل اد   ألس ار جس( الن هذا البند او تما ي ادلها تالريا  اللمل  وفقا

 لقرار الجالس الوزراء رقو )واملحت ب 
ً
التكاللف الت  ل تشمالها الرسوم والت  م والا يطرأ عالله الن ت ديل  تاستثناء 2018( ل نة 68وفقا

 يتو رف ها ب مالة الريا  اللمل .
أو في أي تاريخ لح  خال  ف  ة سريان الش  ا  في الخدالة تحقها في  الب البالغ تأاللن  ونفاذها الش  ا  وثلقةحتفظ املؤس ة عند توقلع ت (ط

لمة يزيد البالغ التأاللن تأي حا  الن األحوا  عن ق ألاملش    شريطة  قاتل لالس  داد وذلك القاتل الخدالاك الت  يتو الش  ا  بها الن قبل
لالمش    لاالثة أشهر ويكون الن ح  املؤس ة ت ديل هذه املبالغ الن حلن آلخر. كما يح  لالمؤس ة استمدام البالغ  الدوريةالفاتورة 

 التأاللن لتغطلة أي نفقاك أو رسوم أو أجور لو يقو املش    تت ديدها.
إن لالمؤس ة ف املش    املالي املودع لدى املؤس ة الن قبل  البالغ التأاللنعن وز الجموع قلمة املبالغ امل تحقة على املش    في حا  تجا (ي

 قاتل الخدالاك امل تمدالة الن قباله.الح  أن تطب  سقف أعلى ملبالغ التأاللن لتغطلة ذالة املش    املاللة امل تحقة لالمؤس ة ال
 تجاوز مش    ولن ي مح لال –يفو  قلمة البالغ التأاللن املالي  – تحقة لالمؤس ة هو عبارة عن البالغ الن املا  ال قف األعلى لالذالة املاللة امل (ك

ذلك كمبالغ ال تح  ف لي لالمؤس ة. ولالمش    في أي وقت يشاء زيادة ال قف األعلى لالذالة املاللة تدفع البالغ الن املا  لتمفلض البالغ 
ن الن ح  املؤس ة يكو املاللة الت  تتحمالها املؤس ة ال قولة. عند تالوغ ال قف األعلى لالذالة  الذالة املاللة امل تحقة تحلث ت بح املخا رة

 املبالغ امل تحقة. قبو  زيادة الذالة املاللة لحلن دفع  وي  تب على ذلك عدم إعالم املش    تذلك
ه الدفوعة أو في حا  ثثت عدم ال زام يح  لالمؤس ة عدم قبو  أي  الب القدم الن أي الش    الالو تكن جملع املبالغ امل تحقة تذالت (ل

 املش    تت ديد فواتل  اش  اكاك أخرى ب د تاريخ استحقاقها.
 (: الضرائب: 3) 

o  يملنها ت  وتقوم املؤس ة تاحت ابها و كان نوعها املطالوبة أيااملت القة )تالخدالة/الخدالاك( الحكواللة يتحمل املش    كافة اليرائب والرسوم
 عروض األس ار.الفواتل  واملطالباك و 

 (: نطا  التطبيق:4)
o  والن  نت املخ اوالربط الشبك  اك ال  اسل اإلضافلة في هذه الوثلقة على خدالتطب  الحكام والشروط ال االة والخاصة و. 

 الظروف القاهرة: (:5) 
o رجة عن إرادتهما.يبذ  الطرفان )املؤس ة واملش   ( أقص ت جهودهما في سثلل تنفلذ هذه الوثلقة في حا  حدوث ظروف خا 

 القانون الواجب التطبيق:امل حقات و (: 6)

a)  .ت تب  القوانلن والالوائح واألنظمة النافذة في اللمهورية اللمنلة الكمالة لهذه الوثلقة 
b) الا لو ين قد الخت اه لالمح  

ً
مة كفي حا  نشوء أي خالف تلن املؤس ة واملش    فلما يت ال  تتنفلذ الوثلقة فلتو حاله وت ويته وديا

 املخت ة ح ب القوانلن ال ارية في اللمهورية اللمنلة.  
c) .ت د الت اللماك والالوائح وال لاساك الت  ت درها املؤس ة بشأن الش  ا  في الخدالاك الكمالة ألحكام وشروط هذه الوثلقة 
d)     د اللك  ون  أو الب ي) الشسسس  ا  وثلقةفي املوضسسسحة عب  تلاناك التواصسسسل املطالباك واإلشسسس اراك ال سسسادرة عن املؤسسسس سسسة واملرسسسسالة إلى املشسسس

 .لالمش    الالزالةتكون  (تالفاكس أو امل المة تاملناولة
e)   وتميسسسسسع  قةالوثلتشسسسسسغلل الخدالة وكذا الطالباك املقدالة الن املشسسسسس    والت  تمت املوافقة عاليها الن قبل املؤسسسسسس سسسسسة جزء الن هذا  وثلقةت تب

 .ألحكاالها
 التغيير  لى تفاصيل الخدم (: 7)

 حالة رسبة املش    تتغلل  تفاصلل الخدالة سواًء كان ذلك الت ال  تمواصفاك الخدالة أو حلمها أو سرعتها أو سل  ذلك فلتو اتباع اإلجراءاكفي 
 التاللة:

 .يقوم املش    )ح ب الحالة( إالا تتقديو  الب خط  تذلك لالمؤس ة أو تت بئة وتوقلع نموذج املؤس ة الخاه تذلك 

  التغلل  املطالوب وإتالغ املش    )ح ب الحالة( إالا ب دم توفر اإلالكانلة الفنلة لالتغلل  املطالوب أو تتوفرها والا ينتج تقوم املؤس ة تدراسة
عن ذلك الن تغلل  على رسوم الش  ا  الشهري.  كما قد تقوم املؤس ة تإش ار املش    تتفاصلل أخرى الال أجور النشاء او املتطالباك 

 الن قبل املش   .األخرى الت  يجب توفل ها 
ً
 ال بقا

 .يقوم املش    تإتالغ املؤس ة تموافقته الخطلة على دراسة املؤس ة ودفع التكاللف واألجور املذكورة فيها 
 ة ليقوم املش    تتوفل  املتطالباك الن أعما  الدنلة وشروط فنلة ال بقة أو تمديداك أو سل ها  وعند قبو  املؤس ة تالتجهلزاك الفنلة واملال

 تبدأ املؤس ة تالتنفلذ.واملتف
ً
   عاليها ال بقا

 التطوير والتاديث:(: 8)
   يح  لالمؤسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسة إحال  الخطوط ونقالها داخل ال سسسسسسسسسسن  الك واسسسسسسسسسسستمدام األجهزة الت  تراها دون اع  اض الن املشسسسسسسسسسس    على ذلك  كما يح

ل  شسسسسسسسسسس    الواكبة ذلك التطوير والتحديث وتغللالمؤسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسة تطوير الخدالة و/أو تحدي ها و/أو تغلل /ت ديل التجهلزاك الفنلة ويجب على امل
وت ديل تجهلزاته الخاصسسسسسة ته  تحلث يجب أن تتواف  الع تجهلزاك املؤسسسسسس سسسسسة ول تتحمل هذه األخل ة أي ال سسسسسئوللة قانونلة أو الاللة تنتج عن 

 ذلك.
 
ً
 وااليثرنت خاص  بخدمات التراسلوضوابط : شروط رابعا

 ضوابط تقديم الخدم : .1
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a.  لالمش   . الواقع ثاتتة منضيتو تقديو الخدالة 
b.  الن قبل املؤس ة. امل تمدةوف  تاقاك الخدالة  املش   يمكن تقديو الخدالة ب  اك يمتارها 

c. النوع )املحلي( في حا  تو تقديمها لالربط تلن نقطتلن ثاتتتلن في إ ار التجمع ال مران  لالمدينة أو املنطقة الواحدة  والا زاد تالخدالة ف ت ن
 نا تلال  تتو الست انة ت ور األقمار ال ناعلة لت للن الحدود املش   )الو ل (  وفي حا  الخالف حو  ذلك الع ع تالنو عن ذلك فت نلف 

 
ً
 .سيتحدد لهذين النوعلن على ضوء الاالنقطتلن بشكل دقل   وتحديد ت نلفها املناسب وفقا

d. الن  2د الفقرة الاالاة البنالواردة في الحكام ل يت ارض الع  وبما تنظام الفوترةتقديو الخدالة  الع االكانلةالخدالة دفع القدم )ال ب (  نظام
 (. ريقة ال داد – هذه الوثلقة )شروط تقديو الخدالة

 ضوابط وشروط منح الخصومات: .2
القنواك( ط و عدد النقا –ن سسبة الو ل  الى املحلي  –)ال سس ة الجماللة  تتلح املؤسسس سسة شسسرائح خ سسو على الشسس  اكاك الشسسهرية تناء عدد الن امل ايل 

 لاليواتط التاللة
ً
 :وفقا
يحة ولكل شسسسسسر ال ايل  الحددة )أعاله( ولكل ال لار عدد الن شسسسسسرائح السسسسسستهال  )الشسسسسس  اكاك في ذاك الخدالة( الخ سسسسسوالاك امل تمدة ت سسسسستند الى  -1

 ن بة خ و ال لنة.

الن ال ايل  ر امل لته في خدالة واحدة( )الجمل اشسسس  اكاالخدالة في  هاشسسس  اكاتعند انطبا   الت  ي سسستحقها املشسسس   الخ سسسو ن سسسبة يتو احت سسساب  -2
تال سسسداد  هزاالال شسسسريطة   أو كالها الن امل ايل  الاالثة ال لار أكث  الن ملشسسس   ا ينطب  علىان  ويمكن  تح سسسب الشسسسريحة السسسستهالكلةالخ سسسو 

 املنتظو لالرسوم امل تحقة.
ل النتظو  ت  تو ت سسديد فواتل ها بشسسكاكاك الدورية والعلى أسسساا الشسس   الخ سسوم امل سستحقة لالمشسس    في نهاية كل سسسنة الاللة  احت سسابيتو  -3

  ويتو قلدها كاش  اكاك القدالة لال نة املاللة التاللة.
: شروط 

ً
 خاص  بخدم  االنترنت املخص وضوابط خام ا
 ال ياسات والضوابط والشروط املتعلق  باستخدام الخدم : (أ

o  الشخص   والنهائ  الن قباله أو الن قبل الوظفله لالنفاذ إلى اإلن  نت تأن الغرض الن الش  ا  في الخدالة هو لالستمدام  املش   يقر
 لالقانون.ها لآلخرين تأي شكل الن األشكا إعادة تل وانه يال زم ب دم 

ً
 له تذلك وفقا

ً
   الالو يكن الرخ ا

o تأن الخدالة لي ت خدالة صوتلة عاالة. املش    يقر 
o  الخدالة أو الحاولة توصلالها الع أي خدالة صوتلة عاالة تما في ذلك شبكة  وامل تمداللن التاب لن له ب دم توصلل املش   م ز يال

 له تذلك  املش   ( الالو يكن VOIPأو أي خدالة صوتلة أو خدالة فلديو أخرى الال )خدالة ال وك  PSTNالت الك ال االة 
ً
الرخ ا

 الن قبل املؤس ة.
o اللة أي إساءة استمدام أو تهديد تو تحديده الن قبل الرقاتة على امل تمداللن التاب لن له  وضمان ال على املش    القلام ت

 األالنلة الف الة واملناسبة. تنفلذ اإلجراءاكاملؤس ة الن خال  
o  امل تمداللن الرسمللن التاب لن له( تامل ؤوللاك التاللة:)او  املش   يال زم 

 .أالن تلاناك امل تمداللن 
 تهو الحدثة وف اللة.تزويد املؤس ة بهوية امل تمداللن امل ئوللن وإتقاء ال الوالا 
  يال زم جملع امل تمداللن تمن فيهو امل تمداللن املفوضلن  ب دم إعادة تلع "التطبلقاك امل تيافة" الال تطبلقاك ال زود

 .FTP , HTTP , VoIPتالب يد اإلللك  ون   وتطبلقاك تمرير املكاملاك ال وتلة عب  تروتوكولك الن  نت 
 ملؤس ة  ولن تتحمل املؤس ة أي ال ئوللة عن ت رفاك سل  ال ئولة أو استمدام سل  الل زام تالتفاقلاك املوق ة الع ا

حده ال ئوللة و  املش   أو امل تمداللن التاب لن له  ويتحمل  املش   الالئو  كالكشف عن تلاناك امل تمداللن سواًء الن قبل 

 تإخالء ال ئوللة أي ت رفاك أو تجاوزاك تمت تاستمدام تلاناك الستمدام امل المة له  إلى أن يت
ً
و إتالغ املؤس ة رسملا

 ب ض امل تمداللن أو تغلل هو أو أن تلاناتهو تو ت ريبها.
o  تحماية الشبكة الن إساءة الستمدام  وسالالة شبكة الن  نت ال االة وشبكة وأنظمة املؤس ة  والن ح  املؤس ة  املش   يال زم

 ينتهك أي قلد أو شرط في استمدام الخدالة. املش   ذا كان فرض رقاتة إلى املدى الالزم الذي يمكنها الن تحديد الا إ
 ال ياسات والضوابط املتعلق  بالخدمات امل حق : (ب

خدالة تسللل اسماء النطاقاك  هي خدالة تقدالها املؤس ة ال االة لالت الك كمدالة ال احبة اختلارية  وهي في نفس الوقت ل تمنع  -1
تأكلد الح و  على كافة  املش   خرى  ولكن في هذه الحالة فإنه يتوجب على الن الح و  على هذه الخدالة لدى جهة أ املش   

.
ً
 الحقو  اليرورية وال  اخلا الت  تاثت الالكلته ألسو النطا  وبما ل يت ارض الع ضواتط التسللل امل تمدة الحاللا

وعناوين  جملع األحوا  فإن اسو النطا على سلاسة تسللل أسماء النطاقاك وترقلو الشبكة الت  تقرها املؤس ة  وفي  املش   يواف   -2
 النها.

ً
 الن  نت الت  تقدالها املؤس ة هي خدالاك اللحقة تالخدالة  وتبقى الن المتالكاك املؤس ة ول ي د ذلك تنازل

 تقديو  الب إنهاء اي خدالة اللحقة الن املؤس ة  الالو يكن هنا  اتفا  خط  الوقع الطرفلن ينا تمالف ذلك. املش   الن ح   -3

 IP-VPNالح و  على الخدالة عب  نقطة النفاذ الحاللة لالشبكة اإلف  اضلة الخاصة "القائمة على شبكة الس  املش   سبة في حا  ر  -4
MPLS امل تمدالة ألسراض اإليث نت  وتقدم ب د ذلك تطالب إنهاء خدالة اإليث نت في الوقع ال لن  فإن خدالة النفاذ املخ ا لإلن  نت "

 
ً
 لذلك.في نفس املوقع سوف تنقطع تب ا
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ً
 الطرفي والتجهيزات املعدات ضوابط : سادسا

 ت :ك والتجهلزاك الطرفلة للخدالة تاآلاستمدااله لالم داعند  املش   يال زم 

خدالاك اخرى عب  األللاف اليوئلة تاستمدام ال داك  رفلة سل  ال تمدة الن قبل املؤس ة أو تاستمدام أجهزة /عدم النفاذ للخدالة  
 خدالاك أو نقالها أو ت ديالها أو نسخها أو إذاعتها أو تمريرها تطريقة أو تأخرى إلى أجهزة  رفلة أخرى. رفلة ت مح تمشاركة تالك ال

عدم تحريك أو ت ديل أو نسخ أو تث أو توصلل أو تمرير الخدالة أو جزء النها إلى أي أجهزة  رفلة أو شبكاك أو أنظمة أخرى تدون  
ي د استمدام سل  قانون   الوثلقةنفاذ للخدالة بشكل المالف مليمون هذه الن املؤس ة  وأي استمدام أو  ال بقة الوافقة خطلة

 ة الناسبة لذلك.ملؤس الالزالة الت  تراها ات ويياك الإلنهاء الخدالة ودفع  املش   ي رض 
 عدم الشاركة أو إعادة تجملع أو فك تجملع أو توزيع أو المارسة أي أعما  اشتقاقلة على الخدالة أو األجهزة الطرفلة. 
وألسراض أعماله الخاصة ول يح  له استمداالها ألسراض تطوير أي تطبلقاك أو أنظمة قد تؤثر أو تتداخل  الن قبالهمدام الخدالة ستإ 

 تطريقة أو تأخرى على أداء خدالاك املؤس ة.
 معدات طرفي  تابع  للمؤس   مع الخدم : املشتركاألول: في حال استخدام 

وفل  إعادة تلع أو توزيع أو ت املش   ؤس ة ال االة لالت الك في كل األحوا . وليس الن ح  تظل الالكلة امل داك الطرفلة تاب ة لالم 

 ال  خلا اللزئ  تاستمدام ال داك املؤس ة ألي  رف ثالث.
 على الا يلي:  املش   يواف   

o اللماك قوانلن النافذة وتأن يقوم تاستمدام امل داك الطرفلة الخاصة تاملؤس ة ألسراض ال زود تالخدالة فقط  وبما يتماش ت الع ال 
 املؤس ة.

o .استمدام ال داك املؤس ة املتوافقة فقط الت  تكون تحالة عماللة جلدة 
o .ال ماح لالمؤس ة أو الن يماالها فقط إلجراء أي إضافة أو ت ديل أو إزالة على تالك التجهلزاك 

o  تأي أضرار أو فقدان لتالك امل داك وت ويض املؤس ة عن تالك 
ً
لى تالك تاملحافظة ع املش   األضرار  ويال زم إخطار املؤس ة حال

 .ملؤس ةا علىب ت ثي ن أو أضرار أو أقطاع أو خراب قدامل داك بشكل الناسب الن أي فقدا
o .أن يتو توصلل امل داك تالشبكة تاستمدام عالبة إنهاء الشبكة املقدالة عب  املؤس ة فقط 
o في 

ً
 .عن ب دأو  املش   الوقع  ال ماح لالمؤس ة تالتفتيش أو فحا ال داتها إالا اللدانلا

o و أ خال  سب ة أيام كحد اقص ت الن تاريخ انهاء الخدالة  نتلجة إلنهاء الخدالة املؤس ة وتجهلزاك و رفلاك إعادة وارجاع ال داك

 .دفع قلمتها لالمؤس ة في حا  التالف أو الفقدان
اقع الثاني: في حال استخدام   :املشترك ملعداته الطرفي  في مو

 لالتاليتقديو ال داك  رفلة التوافقة الع امل ايل  الفنلة لتشغلل الخدالة  ت املش   يال زم  -1
ً
 :وفقا

o  ملواصفاك املؤس ة ال االة لالت الك. الت  قام تتوفل ها الطاتقةامل داك الطرفلة  ان تكون 
o على لو يتو الوضع وإعداد امل داك الطرفلة في املكان املتف  عالله في تاريخ سات  لتاريخ ت اللو الخدالة املتف  عالله  الا 

ً
تفا  خطلا

 خالف ذلك.
o  مل ايل  التشغلل وال لانة القلاسلة امل تمدة الن قبل املؤس ة تما في 

ً
أن يقوم تإجراء ال لانة والتشغلل لالم داك الطرفلة  بقا

 ذلك تركلب الكابس إشاراك األالان والتحديااك.
o  عن إعداداك وتوافقلة تشغلل امل داك ال املش   أن يكون 

ً
 طرفلة للخدالة.ال ئول

o  أن يقوم وبمجرد تالقله إش ار الن املؤس ة تتصحلح أو استبدا  األجهزة الطرفلة الت  حددك املؤس ة عدم توافقها الع تشغلل
الخدالة  أو الن املحتمل أن ت ثب تداخل الع الخدالة أو الشبكة  الع ال زااله الكاالل تدفع أي تكاللف إضافلة تحمالتها املؤس ة 

 نتلجة لذلك.

o ه املتطالباك تأن إخفاقه في اإليفاء بهذ املش     ويقر ملمال املؤس ةواملرتبطة تالخدالة/الخدالاك  داك الطرفلة التاب ة له كشف امل
 سوف يمنع إالكانلة استمدااله للخدالة وسل ف  املؤس ة الن أي ال ئوللة في عدم ت اللو الخدالة.

س ة تالت اريح الالزالة لدخو  املوقع  وتقديو كافة اشكا  امل اعدة الالزالة في إنهاء الخدالة  فإنه يال زم تموافاة املؤ  املش   عند رسبة  -2
الخدالة الن األجهزة الطرفلة التاب ة له  وفي هذه الحالة فإن لالمؤس ة الح   ف ل/انهاءلتمكلن المال املؤس ة الن تنفلذ اجراءاك 

 الكاالل في الت رف تالكاتل/ الش ل ة املوصالة الى الوق ه  وكذا التجهلزاك 
ً
 .ذلكلوامل داك التاب ة لها في املوقع وف  الا تراه الناسبا

لالمؤس ة الح  الكاالل في وضع إعداداك الخدالة في األجهزة الطرفلة  وإعادة ضبط تالك اإلعداداك والتأكد الن توافقها الع الغرض  -3
 ح ب تقللمها األساس   للخدالة في أي وقت تراه 

ً
 .لذلكالناسبا

 
ً
 الواجبات وااللتزامات :سابعا

 واجبات املؤس  : -أ
تال زم املؤسسسسسسسس سسسسسسسة تبذ  كافة اللهود املمكنة إلعادة توصسسسسسسسلل الخدالة في حا  حدوث أي اخفا  تقل  أو حالة  ارئة أو ب سسسسسسسثب الت ديالك على  -1

 الشبكة أو صلانتها  ول ت رح املؤس ة تأي ادعاءاك تفلد تأن الخدالة أو الشبكة خاللة الن ال لوب.
ا ه  حا  حدوثها وبما يتف  الع ال زاالاتها القانونلة وذلك خال  الدة أق سسسسسساها اسسسسسسسبوع عمل الن تاريخ إتالسإصسسسسسسالح األعطاتاملؤسسسسسسس سسسسسسة  سسسسسسستقوم -2

 
ً
 .الن قبل املش    تذلك خطلا
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 تال زم املؤسس سة تالحفاظ على سسرية ال الوالاك املشس    وعدم اإلف ساح عنها تاسستثناء امل الوالاك الت  يواف  املشس    على نشسرها او امل الوالاك -3
 اإلف اح عنها تموجب القوانلن واألنظمة والتشري اك امل مو  بها او تناء على  الب رسم  الن اللهاك األالنلة او القيائلة. الت  يتو

في لطالب الشسسسسس  ا   ( يوم عمل الن تاريخ تقديو املشسسسسس   20تال زم املؤسسسسسس سسسسسة تتأاللن إي سسسسسا  الخدالة لالمشسسسسس    خال  الدة ل تتجاوز عشسسسسسرين ) -4
واسسسستالم املؤسسسس سسسة لرسسسسوم وأجور الخدالة امل سسستحقة على املشسسس    وقلام املشسسس    تتوفل  الشسسسروط  اشسسس  ا  وختمهال  وثلقةوتوقلع الخدالة 

 البه ى تقديو عرض خاه لالمشسسسس    تناًء علوفي حالة قلام املؤسسسسس سسسسة ت  الفنلة امل سسسسبقة لتجهلز الوقع املشسسسس    على نفقة املشسسسس    الخاصسسسسة
 لب الواردة في ذلك ال رض.ف ندها ت تمد الشروط والدد التوريد وال  ك

ت تب  حركة البلاناك والت سسسسسسسسسسسسالك الخاصسسسسسسسسسسسسة الن األالور ال سسسسسسسسسسسسرية الت  ل يجوز انتها  حرالتها وذلك تحت  ائالة امل سسسسسسسسسسسسئوللة القانونلة وتال زم  -5
الاك الت  الو املؤسسسس سسسة ب دم الف سسساح عن اليسسسمون ات سسسالك املشسسس    لديها تدون سسسسند قانون . كما تال زم املؤسسسس سسسة ب دم الف سسساح عن امل 

الشسسس  ا  في الخدالة تاسسسستثناء الا يواف  عالله املشسسس    أو تكون ال الوالاك عاالة النشسسسورة أو ال الوالاك أسسسساسسسسلة لتتبع  وثلقةقدالها املشسسس    في 
 لطالب اللهاك األالنلة أو اللهاك القيائلة أو تناًء على  الب رسم  الن الوزارة.

ً
 الت الك الت  يتو الف اح عنها وفقا

 عن أي تغلل  يطرأ على عنوان أو أرقام التواصل تاملؤس ة تال زم امل -6
ً
 .تأي  ريقة المكنةؤس ة تإش ار املش    خطلا

 واجبات املشترك: -ب

 تاآلت :  لمشترم ايالتز
 ستحقاقها.ايخ ارقبل توو/أو لمدالة عند المترتبة عالى ر اتلالفوم والرسور والم تحقة عالله كاألجوالمبالغ افع كافة د -1
 للته.وتحت ال ؤ  ولمشتراسطة اتو فان أي عماللة تتو لستمدام الخدالة قد تمتتالتال  وكه اشترام استمداحلد عن لواامل ئو   أنه -2
أو األجهزة الطرفلة تمقاتل أو  و/أو إعادة تل ها أو تم سسسسسسسسسلاو/أو تأجل  و/حويل و/أو تكة رالشاأو /و )الخدالاك( لمدالةاعن ز  لتنام اعد -3

 ألية
ً
 أو كاللا

ً
 .املؤس  الن ال بقة فقة خطلة االودون  وباي حا  الن األحوا  كانتأخرى  جهة تدون القاتل جزئلا

 ن يكوأن  -4
ً
وع الشرام الغل  لستمدا  أو الخترأو القرصنة ك الك لالحماية الن عماللالتجهلزاته وأنظمته وذعن توفلر حماية خاصة  ال ئول

إلصاتة اترالجلاته الن أو /وقاية تلاناته وو عن حماية ولمدالة ه ال حلح لهذام الستمدال عن وييا ال ؤن أيكووجهة كانت أي الن قبل 
ت د  ول الب قبل ه القراشفة رتأم يقووأن إلنترنت القرصنة الن ك االن عماللاأو إلنترنت اخل شبكة داقد تنتج الن ك ساوفلري تأ

 التنفلذ.
  اللو الخدالة(ي الوقع املشسسس    )نقطة ت سسسالنهائلة للخدالة ف نقطة الربط والت  تنته  عندتنح سسسر ال سسسئوللة املؤسسسس سسسة في الشسسسبكة التاب ة لها  -5

الك املشسسسسسس    في الواق ه فتكون ت لزاكجهتكون الن ب د تالك النقطة أو ضسسسسسسمن شسسسسسسبكاك/ توفي حا   الب املشسسسسسس    الن املؤسسسسسسس سسسسسسة ألية خدالاك 

رك لديها توف عرض تقدالة املؤسسسسسسسسس سسسسسسسسة في حلنه لالمشسسسسسسسس    انتموجب الخدالاك تمقاتل فواتل  النف سسسسسسسسالة عن األجور املذكورة في هذه الوثلقة 
 إالكانلة فنلة لذلك.

 بشسكل شسفوي وإلحاقها تمذكرة خطلة في حا  فقدان أو سسرقة اللهاز الطرفي أو ال الوالاك املشس    الشسخ سلة لتقوم  -6
ً
إشس ار املؤسس سة فورا

 املؤس ة ب مل اإلجراءاك الالزالة.
 على سسسسسسسسسسسسسثلل املاا  ل )وتشسسسسسسسسسسسسملاملالكلة الفكرية األخرى يقر تأن جملع حقو  النشسسسسسسسسسسسسر: ال الالاك التجارية  تراءاك الخ  اع  وجملع حقو  و  -7

 اراك الشسسسسسسسس  الفلديو  األصسسسسسسسسواك  املوسسسسسسسسسلقى  الفوتوسرافلة ال سسسسسسسسور  الن سسسسسسسسوه  امل الوالاك  التطبلقاك  البلاناك  الب الجلاك "الح سسسسسسسسر 
  هي  ي أي الن الحتوياك أو اليسسسسسسسمون الخدالةأو أية الواد أخرى( ف "األعما  الفنلة الرالوز 

ً
 خال سسسسسسسا

ً
 لالمؤسسسسسسسس سسسسسسسة الالكا

ً
وعلى املشسسسسسسس     وح سسسسسسسريا

 لذلك.
ً
 استمدام الخدالة وفقا

 
ً
 : إيقاف الخدم :ثامنا
 في الحالك التاللة: ت ورة كاللة او جزئلة في إيقاف الخدالة املقدالة لالمش    املؤس   ستقوم (أ
ة في الفواتل  واملطالباك املحدددة امل وذلك وف  أي أجور او رسسسسسسسسسسوم ال سسسسسسسسستحقة عالله ل سسسسسسسسسال  املؤسسسسسسسسسس سسسسسسسسسةفع دعن   لمشتراتأخر تمالف او  -1

 واش اراك ال داد.

عند أو /و و/او سسسسسسسلاسسسسسسسة السسسسسسستمدام املقبو  و/او الشسسسسسسروط والحكام ال االة الوثلقةم الواردة في لحكاوط والشراالن ي تا إخال  املشسسسسسس    -2
 . لمف وري اساك لت الن اقانوم المالفته إلحكا

 لمدالة.ه االه لهذاستمدء اثناأ اتهاوتجهلز على شبكة املؤس ة ر ضري أ / الت ثب تإلحا إلحا  -3
 . لمشترا الق وأو  عمل الحطة عن درةل اوا لشبكةا عالى دةلموجوا كلالبلانا قانون  سلر امستمدأو ا إخ  ا  لةوالحاأو  إخ  ا  -4

 .ل االةال الالة اع  والداو النلة ب أألسباأو لقيائلة أو األالنلة ك الجهاا الب خط  الن قبل د جو  وف  حا -5

 ل االة. داب االمل تاآلأو حتلال  ة أو النافذك االه لالمدالة تشكل المالف لالتشري ااستمدالة والحاو   ألمشترام استمدا -6
ر ش اايتو ان توصلل عالى دة عاإسو رفع دون دالمكن ب وقت قرألمدالة ف  اصل ويتو ان عالى م  لنظااصلانة ف  أو ت ديل د أي جووعند  -7

  .لمشترالة عن ت ويض وال ؤن املؤس ة ل تكو لحالةه اف  هذاملؤس ة  وتذلك ال بقاً الن قبل   لمشترا
 
ً
 : انهاء الخدم :تاسعا
 دون الحاجة الى اش ار املش    في الحالك التاللة: هذه الوثلقةالخدالة ت ورة نهائلة وفسخ  تإنهاء املؤس   ستقوم -1

a.  ك الااللتزاالن اي تدفع م ضح تانه لن يالتزالواصبح الن   وائتمانهب اح ار تدهوره او ع ا  او المشترا افالن اعالاتو إذا
  وفي كل األحوا  تحتفظ املؤسسس سسة تحقها في اإلفالأو الت فلة اف  حالة  املؤسسس سس  رخطاإيتو أن عالى   املؤسسس سس ه لم تقباللة تجاا
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 املطالبة تسأية البالغ ال تحقها لها.
b. الن ع سبو  أض ه خالوتت ويب  لو يقووحتلاللة أو االيالالة أو سلر صحلحة ك ال الوالااو ثائ  أي وتتقديو   لمشترم اقلا  ف  حا

 .تذلكره ش اايخ رتا
c. الوافقة  خذدون أ كارأو أو/ ثالث فلطر  ألشكاا الن شكل يتأ لمدالةا /تم سسسسسسسسسسسسلاتأجل /التناز /تحويل/تلعتإعادة   لمشترا مقلا

 .ة تذلكاملؤس  النال بقة 
d.  عنها  وفي هذه الحالة سسسسيتوأخرى دالة خحال  إو  هاتغلل  ت سسسورة نهائلة او عند  املؤسسسس سسس التوقف عن تقديو الخدالة الن قبل عند 

ً
 تدل

 .والبدائل املتاحة تموعد انتهاء ال مل بهذه الخدالةتالغ املش  كلن إ
e. للحالك الواردة في ال 

ً
 دةالخدالة  دون إعا إليقاففقراك ال سسسسسسسسسساتقة في حا  تو إيقاف الخدالة بشسسسسسسسسسسكل )نهائ / الؤقت( عن املشسسسسسسسسسس    وفقا

 الخدالة خال  عشرة أيام.
  :كلمشترا لى طلب ء خدم  بنالء انهاإ -2

 لم تحقة م الرسووالمبالغ ايتو ت ديد جملع أن عالى   لكف ذعالى خال تنا الوثلقةقت الا لو اي وف   الخدالةء نهااح    لالمشتر
 .تاريخ  البه انهاء الخدالةعالله حتى 

 ( 30على اشسسسسس  اكه )ان يكون قد الر طة شسسسسسري  تقوم املؤسسسسسس سسسسسة تإيقاف الخدالة في ال ظو الحالك في أو  يوم الن الشسسسسسهر الذي يلي الطالب
 
ً
هنا  أنواع الن الشسسسسسسسسسسسس  اكاك وأنواع الن ال روض ل يمكن إيقاف الخدالة فيها إل ب د الرور و . قبل تقديو  الب اليقاف أدنىكحد  يوالا

 عاليها. املتف كاالل الف  ة 
  لمة عدى ق الخدالة تموجب هذا البند.  هذا الا يقافإل يح  لالمشسسس    في أي حا  الن األحوا  اسسسس  داد أية البالغ قام تدف ها قبل تاريخ

 إذا كان قد أوفى تجملع الل زاالاك الت  تقع على عاتقه.   الفوترة او تحوياله الى ح اب خدالة أخرى ملش  ك التأاللن الذي يتو رده 
 
ً
 : االشعارات والشكاوى وحل املشاكل: اشرا
لطرفلن ف   الكال ان املبلن ل نوالى ايا عند ت اللمه رسان خطلا سلكو كونه  تال كس ف  حا  ولالمشتر املؤسسسسسسسس سسسسسسس  الن قبلر ش اكل ا -1

 .ا لشترا الب ذج نمو
او خدالة  FAXالفاكس عن  ري  أو  E-MAILعب  التطبل  او ح سسسسسساب املشسسسسسس    او اليملل نلا ولكترر الش ا  اساار املؤسسسسسسس سسسسسس  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسيح  ل -2

ره عتبااسلتو و املؤسسسسسسسس سسسسسسس  سسسسسسسسلالك وقلودضمن رجة لمدالنه وا  وف  ال الوالاك التواصسسسسسسسل املقدالة لمشترالى ا SMSالرسسسسسسسسائل الق سسسسسسسل ة 
 . سارلات د و  ألم اللواالن را عتبا  المف وانافذ   ولمشتراال تالما الن قبل 

ا املؤسسسسس سسسسة الت  تقوم به أي ت ديالك أخرى ترتبط تالخدالاكواملنشسسسسوراك وال روض الت سسسسويقلة والت ديالك على األسسسسس ار او  اإلعالناكت تب   -3
 لالمش   ة وبالغ الن املؤس الواقع التواصل الجتماعلة تمااتة اش ار صفحاتها في إلعالن واإلعالم املختالفة والواقع املؤس ة و وسائل اعب  

 تذلك.
  وفي كوى والرد عاليها تال سسرعة املمكنة  ويتو النظر في أي شسس كلنوخدالاك املشسس  لشسسكاوى يتو تم سسلا رقو هاتف ال الن الن قبل املؤسسس سسة  -4

بة الاللة أو الشسسسسسسسسسسسساكل تت ال  تم سسسسسسسسسسسستوى الخدالة املقدالة يتو اتماذ الجراءاك الالزالة تال سسسسسسسسسسسسرعة املمكنة إلرجاع أية البالغ حا  ثبوك أي الطال
  حلث الشسسسكاوى املقدالة الن قبل املشسسس    تت ال  تأخطاء الفواتل  خال  ف  ة أق سسساها شسسسهر الن تاريخ تقديو الشسسسكوى. تقوم املؤسسسس سسسة تتالق 

 دى املؤس ة تال مل على حالها تأسرع وقت المكن.يقوم الشخا أو الق و امل ل  ل
 بما ورد ح الع الراعاة حقو  املؤس ة واملش   وسرعة الستجاتة لها  املوجهة إليها الن قبل املش     الشكاوى تال زم املؤس ة تالت االل الع  -5

 .في تنود هذه الوثلقة
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