
  
  

  
آل الملفات التي ستقوم بتخزينها على الكمبيوتر  

 .سوف يتم مسحها آليًا بعد قيامك منه 
  

نحن غير مسئولين عن فقدانكم أي معلومات  
انقطاع (  مثـــــــــــال ألسباب خارجة عن إرادتنا

 ).الكهرباء أو االتصال باالنترنت 
 

 أو الماوس أونرجو منك عدم تغيير السماعات  
 صادفتك وإذا ألخر أي شي من جهاز أوالكاميرا 
  . تبليغ الكنترولأرجومشاآل 

 
الزبون يتحمل سعر أي طباعة يقوم بطباعتها  

 عن طريق الخطأ أو قلة المعرفة 
 واستعراض اإلباحية يمنع تصفح المواقع  

 .الصور الخليعة
 

 لنظام المعارضة يمنع تصفح المواقع السياسية  
 .لةمن الدوأ التي تمس أو الدولة

 
 غير مرحب هنا بتاتا بالمواعيد واللقاءات  

  وتعريضناأنفسكم فنرجو عدم تعريض العاطفية
   .لإلحراج

 
 يمنع استعمال أي آروت لالتصال باالنترنت غير  

 وألي ال تحمل ختم المحل أومشتراه من هنا 
  . الكنترولإبالغ نرجو خاصةحاله 

 
 جهاز أمام من شخصين أآثريسمح بجلوس  ال 

 . عند استعمال االنترنتدواح
 

 ال يسمح بالجلوس إال لشخص واحد أمام  
 .الجهاز في حالة استخدام الكمبيوتر لأللعاب

 
 سنة ال يسمح لهم 12 األطفال األقل من  

 .بالدخول للصالة
 

 يمنع إدخال األطعمة أو المشروبات من الخارج  
 .لداخل الصالة 

 
يتم الدفع مسبقًا  لكروت االتصال أو ألي شيء  

 .يؤخذ من الثالجة
 

 الصالة الوقوف داخل أو نرجو عدم االنتظار  
  . على الهدوء قدر المستطاعوالمحافظة

 

 
 
 

 

 وهذه شروط إليكمديم خدماتنا ق وتتشريفكميسعدنا 
  : ومعلومات تهمكالخدمة

 

  األسـعــــــــــــار
  الخدمات

 

  للورقةالسعر  العدد  الخدمة

 سحب عادي
 

 1  0.25 
 

 سحب ملون
  1  

  0.75 / 1.00 / 
1.50 / 2.00 

 )يعتمد على األلوان (
 سكنر
  1  0.50  

 طباعة عربي
  1  1.00  

 طباعة انجليزي  1.50  1

 

 آيفية حساب الوقت
 

 الوقت السعر
ل .د  0.50 

 
 30 دقيقه إلى 1من 

 دقيقه
ل. د1.00  
 

 60 دقيقه إلى 31من 
 دقيقه

ل. د1.50  
 

 90 دقيقه إلى 61من 
 دقيقه

ل. د2.00  
 

 120 دقيقه إلى 91من 
هدقيق  

2.50
ل. د 121من   

 دقيقه إلى
  دقيقه150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           English in the back   

الرجاء الجلوس في مواجهة جهازك 
.آي ال تزعج اآلخرين  

English in the back 



Welcome To NAWAFED 
House Rules 

 

The Services  
 Prices 

Price for Each  Qty The Serves   

0.25  1  Black & 
white Print 

  0.75 / 1.00  
1.50 / 2.00 

) ( Depends on 
the colors 

1  Color Print  

0.50  1  Scan  

1.00  1  Arabic 
Typing   

1.50  1  English 
Typing  

 

The computer 

 The Time   The 
price  

From 1 minute  to 
30 minutes 

0.50 LD 

From 31 minutes 
to 60 minutes 

1.00 LD 

From 61 minutes 
to 90 minutes 

1.50 LD 

From 91 minutes 
to 120 minutes 

2.00 LD 

From 121 
minutes to 150 

minutes 
2.50 LD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 All the files you have saved on 

the computer will deleted after 
you leave the computer. 

 

 We are not responsible for any 
data lost  which is due to extent 
factors for example                          
( Electricity or Connections cut ) 

 

 Don’t replace the webcams 
headsets or anything else from 
one computer to another, if you 
face any problem call the Control 
(the man on duty). 

 

 Don’t browse any websites 
containing  pornographic  
movies or pictures 

 

 Keep your voice as low as 
possible, when you talk with 
messenger or the calling cards or 
the mobile phone. 

 

 Don’t use calling cards not 
purchased here. 

 

 No more than two persons are 
allowed to use one computer for 
the internet. No more than one 
person using the computer for 
the games. 

 

 You are responsible for any 
pages you print while using your 
computer, even by mistake. We will be very thankful for you if 

you set on your chair, focus on 
your computer, to don't disturb the 

other people around you 

 

 Pay first for calling cards or 
anything taken from the cooler. 

 

 Children less than 12 years old 
are not allowed here. 

 

 Don’t bring any foods or drinks 
from outside to the café. 

 

 Don’t wait stand or walk around 
the café. 

 
 اللغة العربية من الخلف 

 


