الشروط واألحكام العامة لخدمة FTTH
. 1تعاريف:
في هذه الوثيقة واالتفاقية ،ما لم ينص السياق على خالف ذلك ،يجب أن تحمل املصطلحات التالية املعاني التالية :
• "االتفاقية" الشروط واألحكام العامة ونموذج االشتراك والسياسات.
• "نموذج وثيقة االش ت ت ت تتتراك" يعني الطلب املقدم من قبل العميل وفق نموذج املؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة العامة لالتص ت ت ت تتاالت و مي
امللحقات املرفقة لتوفير خدمات األلياف الضوئية للمنازل " "FTTHوإدرا ها كجزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
• " "CPEتعني معدات مقر العميل مثل محطات الشبكة الضوئية " "ONTأو أ هزة مودم األلياف البصرية.
• "الرست تتوم" تعني رست تتوم االتصت تتال ورست تتوم االشت تتتراك الشت تتهرية ورست تتوم االست تتتردام وتكلفة املعدات وأ رست تتوم أخر
تتعلق بتوفير خدمات  FTTHوأ خدمات أخر مقدمة للعميل بمو ب هذه االتفاقية كما هو موضت ت ت ت ت في قائمة
األسعار.
• "تاريخ البدء" هو تاريخ تركيب  CPEفي مقر العميل.
• "العميل" هو املستردم النهائي الذ يشترك في خدمة  FTTHمن خالل القنوات املناسبة للمؤسسة.
• يعني اختصار " "FTTHلت " "Fiber to the Homeشبكة الوصول القائمة على تقنيات األلياف البصرية.
• "الس ت تتياس ت تتات" تعني س ت تتياس ت تتات اة دمات اللي يص ت تتدرها املؤس ت تس ت تتة العامة لالتص ت تتاالت من وق خر واللي يتم إبالغ
العميل بها من خالل نش تترها على موق الويب اة امل باملؤست تس تتة أو إرس تتالها بال ريد ارلكتروني  ،وتعت ر الس تتياس تتات
املذكورة ً
زءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
• " قائمة األستعار" تعني نموذج قائمة األستعار الذ يتضتمن الرستوم ويتم نشتره على موق الويب اة امل باملؤستسة ،
كما قد يتم تعديله بواسطة املؤسسة من وق خر.
• "اة دمة" تعني الوصول إلى ارنترن ع ر شبكةFTTH.
• "املدة" تعني مدة هذه االتفاقية كما هو موض في نموذج الطلب ً ،
بدءا من تاريخ البدء.
. 2الشروط واألحكام العامة
ً
اعتبارا من تاريخ البدء ،وستظل سارية خالل املدة.
 2.1تسر اتفاقية وثيقة االشتراك
 2.2تحدد هذه االتفاقية الشتتروط واألحكام اللي بمو اها تقدم املؤستستتة اة دمة للعميل واللي بمو اها يصتتل العميل إلى
اة دمة ويستردمها.
 2.3توقي نموذج االشتراك يعني موافقة العميل على هذه الشروط واألحكام العامة.
 2.4يجوز إنهاء هذه االتفاقية:
أ .من قبل العميل من خالل تقديم إش ت ت ت تتعار كتا ي إلى املؤست ت ت ت تس ت ت ت تتة بارنهاء قبل ً 30
يوما على األقل من انتهاء املدة أو أ
تجديدات لها (حسب مقتض ى اةحال) ؛ أو
فورا ً
ب .من قبل املؤس ت تست تتةً ،
بناء على إشت تتعار كتا ي للعميل ودون اللىوء إلى الست تتلطة القضت تتائية ا تصت تتة في حالة إنهاء
الترخيص أو انتهاء صالحيته (أل سبب كان).
ج .من قبل املؤستستة ،دون اةحا ة إلى إشتعار مستبق للعميل ودون اللىوء إلى الستلطة القضتائية ا تصتة في حالة قيام
العميل بررق ش ت ت تتروط وأحكام هذه االتفاقية و  /أو الس ت ت تتياس ت ت تتات ،بما في ذلك على س ت ت تتبيل املثال ال اةحص ت ت تتر ارخفاق في
تسوية املدفوعات من أ رسوم مستحقة بمو ب هذه االتفاقية..

ً
 2.5يرضت ت نموذج الطلب/االش تتتراك الذ يض تتعه العميل لد املؤست تس تتة ملوافقتها ،وتكون هذه املوافقة وفقا لتقديرها
وحدها ،ويقر العميل ويضمن بمو به أن مي املعلومات اللي يقدمها في نموذج الطلب صحيحة ودقيقة.
. 3مسؤولية املؤسسة
 3.1يجب أن تبذل املؤسسة قصار هدها لالمتثال ملتطلبات التثبي اة اصة بت ( CPEإن و دت) .وم ذلك ،لن تكون
ً
املؤسسة بأ حال من األحوال مسؤوال تجاه العميل عن أ تأخير أو إلغاء أو رفض لذلك.
 3.2بغض النظر عن أ ش ت يء يتعارض م هذه االتفاقية ،يتم تقديم اة دمات على أس تتاك "كما ي" و "حس تتب توفرها"
وال تضتمن املؤستستة عدم انقطال اة دمات و  /أو خلوها من األخطاء .قد يرتلل الوصتول إلى ارنترن املقدم من خالل
اة دمات أو يفشت تتل ً
تماما بست تتبب عوامل ال ترض ت ت لست تتيطرة املؤس ت تست تتة ،مثل  ،على ست تتبيل املثال ال اةحصت تتر  ،الظروف
اةىوية أو اةىغرافية أو الطبوغرافية  ،و ودة إش تتارة الش تتبكة والتداخلت  ،واملش تتكالت التقنية اة اص تتة ب ت ت ت ت ت ت  DSP .يقر
العميل ويوافق بمو به على أن اة دمات قد تنقط أو قد تفشل من وق خر.
ً
 3.3في أ حال من األحوال ،لن تكون املؤسسة مسؤوال عن أ خسارة أو أضرار يتكبدها العميل واللي تنشأ عن أو فيما
يتعلق بتوفير أو استردام اة دمات سواء كان خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو الحقة بسبب أ
فعل أو إغفال من انب املؤسسة أو موظفيها أو وكالئها.
. 4مسؤولية العميل
ً
 4.1يكون العميل مسؤوال عن اةحصول على مي املوافقات الالزمة اللي تفرضها السلطات ا تصة فيما يتعلق بتوريد
و  /أو تس تتليم و  /أو تثبيتات  CPEبمو ب هذه االتفاقية ،ويجب على العميل تعويض املؤست تس تتة العامة لالتص تتاالت عن
أ مطالبات أو خست تتائر أو مست تتؤوليات يتكبدها املؤس ت تست تتة العامة لالتصت تتاالت واللي مرتبطة أو مشت تتتقة من عدم امتثال
العميل لشروط هذه الفقرة .3.3
 4.2يجب أن تنتقل مي ا اطر املتعلقة ب ت ت ت ت  CPEاللي يتم توفيرها وتسليمها بواسطة املؤسسة بمو ب هذه االتفاقية
إلى العميل عند التسليم والتركيب.
 4.3في حالة فقدان  CPEأو س تترقته أو تلفه أو نقله إلى طرف ثالث ،يجب على العميل إخطار املؤس تس تتة على الفور كتابياً
ً
وإلى أن يتم ه تتذا ارخط تتار ،يظ تتل العمي تتل مس ت ت ت تتؤوال عن مي التك تتاليل والرس ت ت ت تتوم املتعلق تتة به تتذا  .CPEيج تتب أن يح تتل
املؤس تستتة ،في أقرب وق ممكن بشتتكل معقول ،محل  .CPEيجب أن تكون تكلفة أ استتتبدال  CPEعلى حستتاب العميل
فقط .ال تعت ر أ خس تتارة أو س تترقة أو تلل أو نقل و  /أو اس تتتبدال  CPEأل س تتبب من األس تتباب ،بأ حال من األحوال،
بمثابة إنهاء لهذه االتفاقية ،واللي يجب أن تظل سارية املفعول والتأثير الكامل.
 4.4يتعهد العميل بمو ب هذا ويضمن أنه:
أ .ال يجوز است ت تتتردام اة دمات أو الست ت تتما باست ت تتتردامها ألية أغراض غير الئقة أو غير أخالقية أو غير قانونية ،وال بأ
ش ت ت تتكل من األش ت ت تتكال مما قد يتس ت ت تتبب في إص ت ت تتابة أو ض ت ت تترر لإضت ت ت ت امل أو الكيانات أو املمتلكات أو إض ت ت تتعاف أو انقطال
ً
اة دمات .يكون العميل مس ت ت ت تتؤوال عن أ اس ت ت ت تتتردام غير قانوني أو غير مص ت ت ت تتر به لل دمات الواردة أدناه ،حلى لو تم
استردامها من قبل طرف ثالث.
ب .ال يجوز إعادة بي اة دمة لطرف ثالث.
ج .ال يجوز إعادة توزي اة دمة أو السما بالوصول أل كيان خارج مباني العميل.
د .يجب أن تس ت ت تتتردم فقط  CPEالذ يوفره املؤست ت ت تس ت ت تتة ً
وفقا ةىمي القوانين واللوائح ذات الص ت ت تتلة و مي التو يهات
والسياسات الصادرة من وق خر بواسطة املؤسسة فيما يتعلق باستردام  CPEواة دمات.

 4.5يجتتب على العميتتل تعويض وإبقتتاء املؤست ت ت ت تست ت ت ت تتة وموظفيتته ومست ت ت ت تتاهميتته ووكالئتته معو ً
ض ت ت ت ت تا عن أ و مي املطتتالبتتات
والتكاليل واألضترار واملصتتروفات واملستتؤوليات والطلبات واة ستتائر اللي قد يتكبدها املؤستستتة نتيجة أو فيما يتعلق بأ
دعو تتعلق باستتتردام العميل و  /أو أ ضت ص لخر لل دمات من خالل حستتاب (حستتابات) العميل ،بما في ذلك على
سبيل املثال ال اةحصر ،دعاو التشهير أو انتهاك حقوق الطب والنشر أو أ حقوق ملكية فكرية أخر  ،أو فيما يتعلق
بانتهاك العميل أل بند والشرط والتعهد والضمانات الواردة أدناه.
 .5سياسة االستخدام العادل
 5.1يتم توفير اة دمات بتكلفة معقولة ً
بناء على مبدأ مش ت تتاركة املوارد بين العمالء؛ لض ت تتمان تمت مي العمالء بتجربة
ممتعة أثناء اس تتتردام اة دمات ،يتم تطبيق س تتياس تتة االس تتتردام العادل املوض تتحة أدناه ،م اةحفاظ على اةىانب غير
ا حدود لل دمات.
ّ 5.2
يعرف املؤس ت ت ت تست ت ت تتة الوصت ت ت تتول غير ا حدود لل دمات على أنها مو ودة على ارنترن بقدر ما تريد وللمدة اللي تريدها.
وبهذا املعنى ،س ت ت تعقب املؤس ت تس ت تتة اس ت تتتردام ارنترن (الس ت تتعة ول ا حتو ) من خالل حس ت تتاب العميل بمرور الوق
لض تتمان عدم تجاوز اةحدود املقبولة بواس تتطة حس تتاب معين خالل دورة اش تتتراك .يتم نش تتر اةحدود املس تتمو بها في قائمة
األسعار ا حدثة على موق الويب اة امل باملؤسسة .العمالء الذين يتجاوزون هذه اةحدود س تم إبطاء سرعة وصولهم
إلى اة دمة إلى (●) كيلوب في الثانية و (●) ألعلى خالل الفترة املتبقية من الشهر ،ما لم يعيدوا ضحن حسابهم.
 .6الرسوم
 6.1بالنظر إلى توفير اة دمات و CPEوأ خدمات أخر تقدمها املؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة للعميل بمو ب هذه االتفاقية ،يجب على
العميل دف الرستوم املطبقة إلى املؤستستة  ،كما هو موضت في قائمة األستعار وما إذا كان اة دمات لداها أم ال تم أو يتم
استردامها من قبل العميل.
 6.2يجوز للمؤس ت ت ت تست ت ت تتةً ،
كليا أو ً
وفقا لتقديرها اة امل ،تعديل الرست ت ت تتوم املست ت ت تتتقبليةً ،
ً
اعتبارا من التاريخ ا حدد
زئيا،
لتطبيق التعديالت.
ً
 6.3متتا لم يتتأمر املؤست ت ت ت تست ت ت ت تتة برالف ذلتتك كتتتابيتا ،يجتتب على العميتتل تنفيتتذ مي املتتدفوعتتات الواردة أدنتتاه مبتتاش ت ت ت تترة إلى
املؤسسة.
 6.4في أ وق خالل مدة هذه االتفاقية ،يجوز للمؤس ت ت ت تس ت ت ت تتة أن يطلب وديعة تأمين من العميل ،مس ت ت ت تتاوية للمبل الذ
يحدده مقدم خدمة ارنترن بحرية في اةحاالت التالية ،على ست ت ت تتبيل املثال ال اةحصت ت ت تتر :حاد الدف واست ت ت تتتهالك العميل
الذ يتجاوز املعدل املعتاد ً
وفقا للمؤسسة املعايير .يجب إعادة إيدال الضمان املذكور إلى العميل (بعد خصم أ رسوم
ً
اعتبارا من إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقية .إذا لم
مستتتحقة على العميل بمو ب هذه االتفاقية) في غضتتون ستتتة ( )6أشتتهر
يتم تأمين مبل التأمين املطلوب في التواريخ اللي حددتها املؤسسة.
 6.5توفر املؤسسة للعمالء طرق دف مرتلفة ً
وفقا ة طط اة دمة اللي اختاروها .س تم إصدار فواتير شهرية ةحسابات
الدف ا ل للس تتحب املص تترفي التلقائي .ما لم ينص على خالف ذلك في الفاتورة ،الفواتير الص تتادرة ي إخطارات رست تمية
للدف في غضتتون  10أيام على األكثر من تاريخ ارصتتدار .تتألل الفواتير من رستتوم االشتتتراك الشتتهرية وتكلفة االستتتردام
وعند االقتضتتاء تكلفة  CPEوالتعديالت والضترائب وما إلى ذلك ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ً
كتابيا ،يتم إرستتال
الفواتير إلى العميل على عنوانه املصرفي.

. 7االنقطاع .التعليق؛ االنهاء
 7.1يجوز للمؤس ت ت تست ت تتة في أ وق  ،دون إشت ت تتعار العميل تعليق أو قط وصت ت تتول العميل إلى اة دمات في حالة اةحا ة إلى
إ راء أ تعديل أو ص تتيانة أو أعمال تة تتحيحية تتعلق بأ ش تتكل من األش تتكال باة دمات أو .ست تتست ت ى املؤست تس تتة ربالغ
العميل في حالة الصيانة ا طط لها.
كليا أو ً
 7.2في حالة فشت تتل العميل في الدف ً
زئيا أل فواتير بمو ب هذه االتفاقية ،تحتفظ املؤس ت تست تتة باةحق في تعليق
حس تتاب العميل على الفور و  /أو إنهاء هذه االتفاقية واتراذ مي التدابير الالزمة الس تتترداد املبال املس تتتحقة ،ال س تتيما
تلك املذكورة في الفقرة  5أعاله.
 7.3تحتفظ املؤست ت ت ت تست ت ت ت تتة بتاةحق في تعليق حست ت ت ت تتاب العميتل على الفور و  /أو إنهتاء هتذه االتفتاقيتة في حتالتة قيتام العميتل
بمرالفة أ شروط وأحكام لهذه االتفاقية و  /أو السياسات .وفي حالة و ود أ حساب او ارصدة على العميل ،فإن أ
تعليق أو إنهاء بمو ب هذه االتفاقية لن يؤثر على حق املؤس ت ت تس ت ت تتة في تلقي الرس ت ت تتوم املطبقة حلى نهاية هذه االتفاقية أو
إنهائها.
. 8ضمانCPE
يستتتثني ضتتمان  CPEاملقدم من خالل اة دمات املقدمة أدناه األضترار النا مة عن االستتتردام غير الطبي ي أو الظروف
أو س ت ت ت تتوء االس ت ت ت تتتردام أو ارهمال أو إس ت ت ت تتاءة االس ت ت ت تتتردام أو اةحواد أو املعاةىة أو الترزين غير الس ت ت ت تتليم أو التعرض
للرطوبة أو التعديالت أو التعديالت أو ارص تتالحات غير املص تتر بها أو التثبي غير الة تتحيح أو االس تتتردام غير الس تتليم
أل مص ت ت ت تتدر كهربائي ،إ هاد ماد أو كهربائي غير م رر ،خطأ املش ت ت ت تتغل ،عدم االمتثال للتعليمات أو األفعال األخر اللي
ل ست ت خطأ املؤست تس تتة .كما أنه يس تتتثني األضت ترار من األس تتباب اة ار ية مثل الفيض تتانات والعواص تتل واةحرائق والرمل
واألوستتاا والزالزل والقدر والتعرض ألشتتعة الشتتم والطق والرطوبة واةحرارة أو الب ةات املستتببة للتآكل واالرتفاعات
الكهربائية وتسرب البطارية والسرقة أو التلل .بسبب االتصال بمنتجات أخر غير موص ى بها للتوصيل البيني بواسطة
املؤسسة .يحتفظ املؤسسة باةحق في تحديد سبب الضرر ،وحسب تقديره اة امل ،في استبدال  CPEأو إصالحه.
. 9القانون املعمول به وتسوية املنازعات
يرض ت ت تفس ت تتير هذه االتفاقية وحقوق والتجامات األطراف و مي املس ت تتائل املتعلقة بتنفيذها وص ت تتالحيتها وأدائها لقوانين
اةىمهورية اليمنية ويتم تفس تتيرها ً
وفقا لها .ويتم تس تتوية مي التجاعات الناش تتةة عن تفس تتير أو تنفيذ هذه االتفاقية من
قبل اةىهات ا تصة ومحاكم اةىمهورية اليمنية،
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