
 

 

                

  

 يـكـلـالسـال نت يمن ةــدمـخ يـف تراكـــاش ةــقوثي

 Service Net Yemen Wireless to Subscribe 
 

 : Customer Details                                                                                                         بيانات المشترك :
 ……………………………………………………………………………… : Name / Companyاالسم / الجهة :

 …….………… : Date & place of issueتاريخ ومكان اإلصدار : …………… : .ID Noرقمها :  ……...…… : Type of IDنوع الهوية : 

 :   Nationality ..................................................… : الجنسية ..……………………………  : Birth Date تاريخ الميالد :

 ...…………………………………………………………………………………………… :Addressالعنوان : 

 ...…………………………………………..……………………………… : .Contact Personشخص التواصل : 

 ...………………………………………………………………………………… : .Contact Noرقم التواصل : 

 ...………………………………………………………….……………… : .Email Addressالبريد اإللكتروني : 

                                                                                          

 : Service Details  بيانات الخدمة :

 : Postpaid Service Type   : فـوتـرة :Prepaid  المسبقالدفع  : نوع الخدمة

 

 :Subscription Information  معلومات االشتراك :

 :Package Information بيانات الباقة :

 Package Name:  اسم الباقة :

 Package Price :  سعر الباقة :

 User Name:  اسم المستخدم :

                :Password المرور :كلمة 

 

  Modem Details:                                                                                                                           : المودمبيانات 

 : USB Indoor Outdoor Type of Modem : نوع المودم

  : Modem No.( S/N ) المودم :رقم 

 

 :Subscription Information بيانات موقع الخدمة الذاتية للمشترك :

 :Customer Web Self Care Website   عنوان موقع الخدمة الذاتية :

 User Name:  : اسم المستخدم

                :Password كلمة المرور :

 

قت على قواعد وشروط وثيقة انا ............................................................ بأن المعلومات المدونة أعاله صحيحة كما أقر بأني قد اطلعت وواف أقر

 االشتراك الواردة خلف هذه الصفحة ، وقد استلمت نسخة منها متعهداً بااللتزام بها دون أي شروط .

 Sales office:                مكتب المبيعات :                                                                                      : Customer name: اسم المشترك 

                                     : Signature & stamp التوقيع والختم :                                                                   : Signature: التوقيع 

 
 

 المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية
 اإلدارة العامة لإلنترنت و تراسل المعطيات

 

 

Republic of Yemen 
 

Public Telecommunication Corp. 

Yemen Net 

  
 (  )                الرقم : 

  201التاريخ : ..../ ...../ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dammon.net/mimages3/3/yemen_net.gif&imgrefurl=http://www.dammon.net/index.php?action=showNews&id=2388&usg=__QbfuENVY83ZtQZ3ttQRZRwkxfWc=&h=80&w=203&sz=6&hl=ar&start=1&zoom=1&tbnid=kp8lrU3ZkUlqoM:&tbnh=41&tbnw=105&ei=ErSoTcGJDdDRrQfK5oCoCA&prev=/images?q=%D9%8A%D9%85%D9%86+%D9%86%D8%AA&hl=ar&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


 

 

 

 

 

 

 
 : أوالً : شروط الحصول على الخدمة 

 

 المؤسسة. لتعرفهتسديد رسوم التركيب  و تدفع مقدماً و لمرة واحدة ال ترد وفقاً  .1

 . تسديد قيمة المودم مقدماً ال ترد .2

 المؤسسة. لتعرفهلمدة شهر مقدماً وفقاً  االشتراكتسديد  .3

الرسوم له في حالة عدم  هذهللخدمة الممنوحة ، فالمؤسسة غير ملزمة بإعادة  االشتراكالمشترك رسوم  في حالة دفع .4

 استخدامها.

 

 ثانياً  : مسؤوليات المشترك : 

 

غير قانونية ، أو إرسال أي رسائل ذات طابع يتنافى مع األخالق أو الدين أو  أغراض أليعدم استخدام الخدمة  .1

 أو السياسية. االجتماعيةالعادات 

استخدام الخدمة للتهرب من قوانين أي دولة أو مخالفتها أو التعدي على حقوق الطبع الخاصة أو أي حقوق   يحق ال .2

 . VOIPالموارد المتاحة عبر اإلنترنت  ألي ممتلكات فكرية أخرى سواء كانت تمس المعلومات أو

 :تتمثل في األتي الشهري باالشتراكبالنسبة لفترة السماح بعد انتهاء فترة االستخدام  .3

 .يعطى المشترك فترة سماح  تسعون يوماً يتم خاللها تجديد اشتراكه 

  ًية.إضاف يحق للمشترك تقديم طلب بإيقاف الخدمة ألي أسباب خاصة به و لمدة أقصاه تسعون يوما 

 .ًإذا تجاوزت فترة السماح و لم يقم المشترك بالتجديد أو تقديم طلب بإيقاف الخدمة يتم إلغاء الخدمة نهائيا 

  جديد للحصول عليها. اشتراكفي حالة طلب المشترك الخدمة مرة أخري يتقدم بطلب جديد و 

  الخدمة لغير األسباب المذكور أعاله. إليقافال يحق تقديم طلب 

 

  : ًالمؤسسة : تمسؤولياثالثا 
 

 بكفاءة مناسبة في األداء للمشترك ، بحسب خريطة التغطية .الالسلكي  االنترنتتلتزم المؤسسة بتوفير خدمة  .1

و عند استالم بالغ أأي أعطال فنية دمة إلى موقع المشترك عند حدوث الصيانة الكاملة للخ بأعمالتلتزم المؤسسة بالقيام  .2

 بذلك.

إشعار المؤسسة خطياً و يتحمل رسوم بإذا كانت متوفرة لدى المؤسسة و ذلك  فئة االشتراكطلب تغيير  يحق للمشترك .3

 المؤسسة. لتعرفهالجديدة وفقاً  التحويل إلى الفئة

 

 

 شروط و أحكام الحصول على خدمة يمن نت الالسلكي


