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 .البحرين ش.م.ب زين

 سياسة االستخدام العادل

 

 المقدمة .1

على  شركة زين البحرين ش.م.ب )"زين"(تطب قها التي  شروطالد سياسة االستخدام العادل )"السياسة"( حد  ت  

 .مملكة البحرين لوائحلقوانين و استخدام اإلنترنت لمشتركيها وفقا  قيود 

 التعاريف .2

في  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ذلك،خالف  النص ما لم يقتض سياق

والعبارات التالية للكلمات المنشورة على موقع زين اإللكتروني، وتكون والشروط واألحكام العامة لشركة زين 

 :التاليةالمعاني 

 التعريف المصطلح

الوصول إلى خدمة اإلنترنت  مكانيةإ عندما يتم قطعيقصد بهذا السيناريو  قطعال
 .سعة البياناتلعند االستهالك الكامل وذلك 

عند انخفاض سرعة خدمة اإلنترنت بسبب االستهالك يقصد بهذا السيناريو  لسرعةخفض ا
 .سعة البياناتلالكامل 

  
إلى الحد الذي يجعلها غير صالحة  انخفاض السرعة لن يتملشك، ل درءا  

 لالستخدام.

عندما يتم تطبيق تعرفة ثابتة لكل وحدة استخدام يقصد بهذا السيناريو  الدفع مقابل االستخدام
 التالية:  لحاالتافي وذلك لخدمة اإلنترنت 

 ؛ أو لسعة البياناتال يوجد اشتراك عندما  -
 .بالكامل البيانات سعةاستهالك تم  -

 لبيانات.ل ةضافإاإلضافية/ الباقةأو  الباقةيعني إما  البيانات سعة

 لالتفاقية. باالشتراك وفقا   ةالمرتبط ةاإلنترنت المحدود سعةيعني  الباقة

يستمر بحيث لباقة ل يضافاإلنترنت  سعةضافي محدود في إيعني اشتراك  لبياناتل ةضافإالباقة اإلضافية/
 "لسرعةخفض ا"أو  "القطعها في حالة "االشتراك العادي في

يقصد بهذا السيناريو عندما يتم توفير الوصول إلى خدمة اإلنترنت دون  غير محدود
 .أي قيود

عند الوصول إلى  رنتسرعة االنتخفض  السيناريو عندما يتميقصد بهذا  مع استخدام عادل غير محدود
 الحد الزائد من االستخدام والمحدد مسبقا .
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 السيناريوهات التجارية. 3

لخدمة اإلنترنت من زين أحد السيناريوهات  سيكونالطلب و/أو االشتراك،  استمارةوفقا  لما هو محدد في 

 المحددة التالية الستخدام البيانات:

 القطع؛ .أ

 ؛خفض السرعة .ب

 ؛الدفع مقابل االستخدام .ت

 غير محدود؛ أو .ث

 .مع استخدام عادلغير محدود  .ج

من هذه  4بالمادة  مع عدم اإلخالللشك، السيناريوهات المذكورة أعاله هي تصاميم تجارية لالشتراك ل درءا  

 السياسة التي تحدد تدابير إدارة حركة المرور التقنية.

 المرور التقنيةحركة . تدابير إدارة 4

 1وممارسات التسعير يحق لشركة زين تنفيذ تدابير إدارة حركة المرور وفقا  إلرشادات إدارة حركة المرور

 قانوني آخر ذي صلة صادر وفقا  لقوانين مملكة البحرين. مستندالصادرة عن الهيئة وأي 

 . استخدام غير قانوني5

 تخالفاستخدام شبكة اإلنترنت من زين إال ألغراض قانونية. يحظر نقل أو توزيع أو تخزين أي مادة  يجوزال 

المواد المحمية  -رعلى سبيل المثال ال الحص-في مملكة البحرين. وهذا يشمل  ساريةأي قانون أو الئحة 

لملكية الفكرية المستخدمة بموجب حقوق النشر والعالمة التجارية واألسرار التجارية أو غيرها من حقوق ا

دون الحصول على إذن، والمواد التي تكون فاحشة أو إباحية أو تشهيرية أو تشكل تهديدا  غير قانوني أو تنتهك 

، اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسب والمنطقي المعقول تقديرها. يحق لشركة زين، في التصديرقوانين مراقبة 

أي مادة  بشأنل ال الحصر: حظر أو تعليق أو إنهاء خدمات المشترك، االقتضاء، بما في ذلك على سبيل المثا

زين ليست مسؤولة ولن تتحمل مسؤولية إزالة شركة هذه السياسة أو أي قانون ولوائح مملكة البحرين. ب تخل

 أو فشل أو تأخير إزالة أي من هذه المواد.

 . تعديل السياسة6

 مملكة البحرين. لوائحالسياسة في أي وقت وفقا  لقوانين وزين بالحق في تعديل هذه شركة تحتفظ 
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