
 

 باألقساط   اتفاقية جهاز 
 

 :"( بيناالبتداء)"تاريخ  _____________________ )"االتفاقية"( في باألقساط تم إبرام اتفاقية جهاز

 الطرف األول 

 و  "زين"(؛بعد بـ)يشار إليها فيما  .، املنامة، مملكة البحرين٢٦٦زين البحرين ش.م.ب، ص.ب. 

 الطرف الثاني 

 _____________________ :االسم

 _______________ :رقم جواز السفر □ / الوطنية الهوية □

 _______________________ :البريد اإللكتروني

 :املنطقة _______ :املجمعرقم  _____ :رقم الطريق _____ :املبنى رقم _____ العنوان: منزل / شقة / محل رقم

________ 

 شترك"( "امل ـب بعديشار إليه فيما  )

 مقدمة

 .مع زين حيث أن املشترك قد اشترك في رقم االشتراك و / أو الجهاز املذكور أدناه

 .حيث يرغب املشترك في االشتراك في الباقة عن طريق هذه االتفاقية

 :التاليةواألحكام هذه االتفاقية بناًء على الشروط  إبرامزين واملشترك على كّل من  وافقوبالتالي فقد  

 تعاريف .1

في الشروط واألحكام العامة  ه املعنى املحدد ليحمل  كلمة أو عبارة أو تعبير غير محدد   كلما لم يقتض السياق خالف ذلك، 

 :لشركة زين

 االبتداءأشهر تبدأ من تاريخ  ____ : فترة االلتزام

 _____________ مع الرقم التسلسلي  ، ____________ :  الجهاز

 دينار بحريني  : _________القسط

 __________ : ___ رقم االشتراك _____________ :الباقة



 

من فترة االلتزام على النحو    ينقض ي الرسوم التي يتم احتسابها على أساس تناسبي بالدينار البحريني لكل شهر رسوم اإلنهاء:

 : املحدد في الجدول أدناه

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

رسوم 

 نهاء اإل

            

 ال تقل عن فترة االلتزام ن وافق املشترك على أن مدة رقم االشتراك مع هذه االتفاقية يجب أي .2

 كو ل ميظل الجهاز م .3
ً
 لشركة زين حتى يتم التسوية الكاملة ملجموع مبالغ األقساط الشهرية ا

 :يتم إنهاء هذه االتفاقية في حالة .4

 املشترك اإلنهاء قبل انتهاء فترة االلتزام وفق  اريخت اأ( 
ً
 ؛ للشروط واألحكام العامة لشركة زين ا

 انتهاء خدمة رقم االشتراك / الجهاز وفق ب( 
ً
 أو  ؛ركة زينللشروط واألحكام العامة لش ا

 .ج( انتهاء فترة االلتزام

املستحقة    4و)أ(    4الفقرتين    حالةفي   .5 املستحقات  دفع جميع   عن 
ً
املشترك مسؤوال يكون  االتفاقية،  )ب( من هذه 

و / أو حظر الجهاز عن   الخدمةإلى قطع    أي إخالل من قبل املشترك سيؤدينهاء املعمول بها و اإللشركة زين مع رسوم  

 بالكامل. املستحقةاالتصال بأي شبكات اتصاالت حتى يتم تسوية هذه الرسوم 

 ال يؤثر إنهاء هذه االتفاقية وفق  .6
ً
 )ج( من هذه االتفاقية على االشتراك في رقم االشتراك.   4و )أ(   4للبنود  ا

 .االلتزامفترة أو تغييرها أثناء  الباقةال يحق للمشترك تخفيض  .7

 املؤقت لرقم االشتراك خالل فترة االلتزام. القطع ال يحق للمشترك طلب  .8

تطبق الشروط واألحكام العامة لشركة زين. في حالة وجود أي    ،في هذه االتفاقية  بندفي حالة عدم ذكر أي شرط أو   .9

 في حدود التناقض. تسري هذه االتفاقية ،تعارض بين هذه االتفاقية والشروط واألحكام العامة لشركة زين

أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه االتفاقية   وفي حالة وجودتخضع أحكام هذه االتفاقية لقوانين مملكة البحرين.  .10

 لهيئة وفق سيتم خضوعه إما ل
ً
لمحاكم املختصة  لأو    لشئون املشتركين  املنصوص عليها في قواعد املمارسة  لإلجراءات  ا

 في مملكة البحرين.

 املشترك بأنه قد قرأ وقبل وفهم أحكام وشروط هذه االتفاقية وقبل التوقيع عليها إلكترونييقر   .11
ً
 . ا

 املشترك 

 ____________________ : سماال 

 _________________ *: التوقيع

 إلكتروني.إدخال  جهاز عبر إلكترونيا   التوقيعمن الممكن أن يتم  *


