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اأهاًل بكم يف ات�صاالت.

يرجى اإكمال هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب خدمة Business First Plus. الرجاء التكرم بالعلم اأن اأي نق�ص يف املعلومات قد ي�سّبب تاأخريًا يف تزويدك باخلدمة.

أ . نوع الطلب
رقم املوبايل: ...............................................................................................................................................         

................................................................................................................................................. :SIM رقم  طلب جديد    طلب حايل  

ب. مقدم الطلب

هوية تعريف الطرف: ............................................................................    )COCP( ال�سركة 

ا�سم ال�سركة: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 رقم الرخ�سة التجارية: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)يف حال قيام ال�سركة بالتقدمي(

تاريخ الإ�سدار: ............................................................................................................................................... تاريخ الإنتهاء: .................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... :)TRN( بطاقة املن�ساأة: ................................................................................................................................................ رقم الت�سجيل ال�سريبي

تاريخ الإ�سدار: ............................................................................................................................................... تاريخ الإنتهاء: .................................................................................................................................................................................................

ج. بيانات الشخص المفوض  
 ر�سالة تفوي�ص )حال وجودها(   وكالة قانونية )حال وجودها( 

ال�سم )اإجباري(:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ال�سفة الوظيفية : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رقم املوبايل: ..................................................................................................................................................... رقم املكتب: .......................................................................................................................................... حمول: ...........................................

الربيد الإلكرتوين )�إجباري(: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تفا�صيل بطاقة هوية دولة الإمارات:

رقم م�ستند اإثبات الهوية: ....................................................................................................................... اجلن�سية: .............................................................................................................................................................................................................

تاريخ الإ�سدار: ............................................................................................................................................... تاريخ الإنتهاء: .................................................................................................................................................................................................

عنوان الر�صال:

�سندوق الربيد: .............................................................................................................................................. املكتب/البناية: .......................................................................................... الطابق: ................................................................................

�سارع: .................................................................................................................................................................... اقرب معلم رئي�سى: ...................................................................................................................................................................................... 

املدينة: ................................................................................................................................................................. الإمارة: .................................................................................................................................................................................................................

د. تفاصيل الفاتورة
�سيتم ار�سال الفاتورة تلقائيًا اإىل الربيد الإلكرتوين اأدناه.

الربيد الإلكرتوين )اإجباري(: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)businessonline.etisalat.ae(  الفاتورة املفل�سة ميكن احل�سول عليها يف اأي وقت من بوابة الأعمال الإلكرتونية

“VAT” الأ�سعار ل ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة*

استمارة طلب
Business First Plus



هـ. اختر باقتك
Business First Plusالوحدةالرسومالباقة

110135150175200225110135150175200225درهماالإيجار

قيا�صيةحمليةنكهة

دقائق املكاملات بني فريق 

العمل
�سيا�سة ال�ستخدام العادلدقيقةللدقيقة

600**600**400**400**250**250**1250**1250**900**900**700**700**دقيقةللدقيقةالدقائق املحلية

300**300**150150200200------دقيقةللدقيقةالدقائق  الدولية

30KBGB55101015155510101515البيانات املحلية

110110150150200200110110150150200200ر�سالةر�سالةالدقائق املرنة

-12-12-12-12-12-12�سهرمدة التعاقد

ر�سوم الإلغاء املبكر للباقة 

االأ�صا�صية
-200-150-110-200-150-110درهم

�سالحية ترحيل املتبقي حتى 

3 اأ�سهر
الدقائق املحلية

الدقائق املحلية 

والدولية املبا�سرة

اختر العرض بمزاياه السنوية المجانية أدناه* )اختر الصندوق الذي ترغب به(

110135150175200225110135150175200225درهماالإيجار

دقيقة1000 دقيقة حملية

NA



NA

NA

NA



NA



NA

NA

NA

750 دقيقة ات�سال دويل 
مبا�سر**

NANAدقيقة

25GBGB بيانات حملية 

دقيقة2000 دقيقة محلية

NANA



NANA



1000 دقيقة ات�سال دويل** 
مبا�سر

NAدقيقة

50GBGB بيانات حملية 

)www.etisalat.ae ت�سري الدقائق الدولية املت�سمنة يف الباقة على وجهات القائمة البي�ساء املعتمدة م�سبقًا. )لالطالع على القائمة البي�ساء للدول املت�سمنة، يرجى زيارة  -

 1GB = 1024MB: 1MB = 1024KB; 1KB = 1024 Bytes  :وحدات البيانات ت�ستند اإىل التحويل التايل  -

- للدعم بعد البيع، يرجى الت�سال على الرقم SMB( 8005800(  اأو 8009111 املجاين

 -  حد ال�ستخدام العادل للدقائق �سمن فريق العمل هي 10,000 دقيقة

 -  ي�سري عر�ص املزايا الإ�سافية ال�سنوية املجانية ملدة حمدودة.

،Business First ت�سري الدقائق الدولية الإ�سافية املت�سمنة يف الباقة ال�سنوية يف الوجهات املدرجة �سمن القائمة البي�ساء واملعتمدة م�سبًقا لباقات ** 
)www.etisalat.ae لعر�ص قائمة البلدان املدرجة يف القائمة البي�ساء، يرجى زيارة( 

 **الأر�سدة املحّولة.

 الرسوم خارج الباقة
السعر الرسومداخل دولة اإلمارات

)بالدرهم(

2.4للدقيقةالدقائق الدولية

0.3للدقيقةالدقائق املحلية

0.3للدقيقةالدقائق �سمن فريق العمل

1لكل MBالبيانات املحلية

0.18للر�سالةالر�سائل الن�سّية املحلية 

IDD 0.6للر�سالةر�سائل

رسوم التجوال خارج الباقة

الرسومالخدمة
دول مجلس 

التعاون 
الخليجي

باقي دول 
العالم

مالحة القمر 
الصناعي 

ومشّغل رحلة 
الطائرة 

0.8084.255.25للدقيقةاملكاملات الواردة

2.2039.515للدقيقةاملكاملات ال�سادرة اإىل دولة الإمارات

0.8814.510للدقيقةاملكاملات املحلية ال�سادرة

91315للدقيقةاملكاملات ال�سادرة اإىل الآخرين

0.2224للر�سالةالر�سائل الن�سّية ال�سادرة

جمانًاجمانًاجمانًاللر�سالةالر�سائل الن�سية الواردة

30KB0.0462611البيانات
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  غرامة الخدمة المجانية
يرجى املالحظة باأنه ميكن اإلغاء هذه اخلدمة يف غ�سون 5 اأيام من تاريخ تفعيلها دون اأي ر�سوم اإلغاء ب�سرط ا�ستيفاء اأي من ال�سرطني اأدناه.

م�سكلة تقنية: باأن ل تعمل اخلدمة كما وعدت بها ات�سالت اأو اأنها ل تتما�سى مع ال�سروط والأحكام اخلا�سة باخلدمة	•

الت�سليل: عدم اإعالم العميل قبل توقيع العقد	•

ز.  اختر المزايا اإلضافية

عرض الباقة اإلضافية للبيانات المحلية 
الخاصة هو عرض لمدة محدودة

الكميةMRCاسم العرض

5GB25
15GB60
25GB75
30GB90

الر�سوم ال�سهرية ال�سارية �ساحلة ملدة 12 �سهرًا فقط. بدون ر�سوم اإلغاء

باقة االتصال عبر اإلنترنت**
الكميةدرهم/ال�سهر

50

البيانات
GBالكميةدرهم/ال�سهر

260
4100
8160

دقائق محلية
الكميةدرهم/ال�سهرالدقائق

10025

20050

400100

750150
1,200200

رسائل نصية )محلية/دولية(
الكميةدرهم/ال�سهرر�سائل ن�سية 

6010
10015 
30040
50060
1,000100

دقائق دولية
الكميةدرهم/ال�سهرالدقائق

5025
11050
250100
400150

˚المزايا اإلضافية الستقبال 
المكالمات أثناء التجوال

الكميةال�سالحية بالدرهمالدقائق

10015/24 �ساعة

4050/�سهر

•
95/30 �ساعة100 دقائق/يوم

˚المزايا اإلضافية لبيانات التجوال
GBالكميةال�سالحية بالدرهم

•
24/35 �ساعةبدون توقف

1GB250/�سهر
عقد 12 �سهر

3GB400/�سهر 
عقد 12 �سهر

الكميةالصالحية/درهمالمزايا
)2 بيانات + 60 دقيقة )واردة + �سادرةGB350 درهمًا/�سهريًا 

)5 بيانات + 500 دقيقة )واردة + �سادرةGB600 درهمًا/�سهريًا 

)10 بيانات + 1000 دقيقة )واردة + �سادرةGB1,000 درهمًا/�سهريًا

*ت�سري الدقائق الدولية الإ�سافية على جميع الدول با�ستثناء القائمة امل�ستبعدة )للتفا�سيل، تف�سل بزيارة www.etisalat.ae(. يتم احت�ساب ر�سوم كل من املكاملات داخل الباقة وخارجها على اأ�سا�ص ”الدقيقة“.
˚تطبق مع امل�سغلني املف�سلني فقط وميكن ال�سرتاك بها من خالل اخلطوط املدفوعة من ال�سركة فقط.

)150 دقيقة في اليوم لباقة المكالمات الواردة و500MB في اليوم لباقة البيانات، وبعد ذلك �سيتم تخفي�ص ال�سرعة اإلى 128kbps(. تبداأ �سالحية باقة المرة واحدة من ال�ستخدام الأول في الخارج ولن يتم تجديدها اإل في حالة ا�ستخدامها مجددًا بعد انتهاء �سالحيتها. به  الم�سموح  ال�ستخدام  	•حد 
**  ُت�ستخدم باقة الت�سال عبر الإنترنت مع التطبيقات المدعومة فقط )للتفا�سيل، يرجى زيارة https://www.etisalat.ae/b2bportal/mobile-add-ons.html( تتوفر المكالمات من تطبيق اإلى اآخر )ال�سوت والفيديو( مجاًنا فقط عند ال�ستراك في الباقة. يتوجب ال�ستراك في باقة الت�سال عبر 

الإنترنت لإجراء مكالمات من تطبيق لآخر عبر بيانات الموبايل. لن يتم توفير بيانات مجانية مع باقة الت�سال عبر الإنترنت. �سيتم فر�ص ر�سوم على جميع البيانات الم�ستخدمة مع التطبيقات المدعومة وفقًا لباقة موبايل اأو باقة بيانات العميل.

لني. �سيتم تطبيق التجديد التلقائي على ح�سب ال�ستخدام. *** ا�ستخدم ر�سيد بيانات باقتك الأ�سا�سية املحلية اأثناء التجوال مع �سركائنا املف�سّ
�سيتم اإعادة مبلغ الرهن الخا�ص بالتجوال فقط اإيقاف خدمة التجوال بعد خ�سم الر�سوم اأدناه في حال وجدت:

1.  ر�سوم خدمات التجوال.

2.  م�ستحقات الخدمات الأخرى اإذا كانت في حال كانت متوقفة لعدم الدفع اأو نتيجة ال�ستهالك العالي.

3.  الباقة الإ�سافية للبيانات المحلية الخا�سة تكون لمدة محدودة ويمكن �سحبها بدون �سابق اإنذار.

 لإلغاء ال�سرتاك يف الر�سائل الن�سّية حول احلمالت الرتويجية والعرو�ص من »ات�سالت«

ح. اختر خدماتك األخرى
 اأ�سا�سي حد املكاملات ال�صوتية*: 

 نعم )اإيداع( ......................................................  ل   املكاملات اأثناء التجوال:  

عر�ص خا�ص: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* حد المكالمات ال�سوتية مفتوح تلقائيًا. الحد الأدنى لال�ستراك بالحد الم�سموح يجب اأن يكون م�ساويًا اأو اأكبر للحد ال�سهري المتاح في الباقة الأ�سا�سية. �سيتم تفعيل الحد الم�سموح في حال رغب العميل بذلك مع عقد ا�ستراك لمدة 12 �سهرًا فقط. وبعد ذلك �سي�سبح الحد الم�سموح هو الأ�سا�سي. وفي حال 
تطلب الأمر، �سيحتاج العميل اإلى التوا�سل مع ات�سالت لإعادة تفعيل حد المكالمات ال�سوتية بعد 12 �سهرًا.

•  ا�ستخدام البيانات المحلية خارج حدود الباقة محجوب تلقائيًا لجميع الباقات التي ت�سم بيانات. ا�ستخدام بيانات التجوال خارج حدود الباقة مفتوح تلقائيًا. يمكن للعمالء الت�سال بالرقم 101 لتعيين حد ل�ستخدام بيانات التجوال خارج حدود الباقة.

ط. تفاصيل دفعات
خيارات الدفع )للخطوط املدفوعة مع جهاز لالأفراد(:

 دفعة مقدمة بقيمة 1,000 درهم  دفع تلقائي - بطاقة ائتمانية 

***بيانات تجّول كأنك في دارك
الكميةال�سالحيةدرهم

 7 اأيام100
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.Business First Plus اأقر/ نقر باأن اإكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �سروط واأحكام »ات�سالت« اخلا�سة بخدمة

 التاريخ: ................/................/.........................التوقيع:

لالستخدام الرسمي فقط
  رخ�سة جتارية �سارية املفعول   �سورة عن هوية ال�سخ�ص امل�سرح له             ر�سالة التفوي�ص 

هوية املوظف: ........................................................................................................................................................................................................................... التوقيع: ...............................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. رقم املوبايل: 

جهة التفعيل:

Alternate Managed    Managed Indirect   ES Private   ES Gov  

Business Centre/Franchise   Roadshow   Managed SMB 

اخلتم 

لل�سركاء/للوكالء
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الشروط واألحكام
Business First Plus

 1. مقدمة
ت�سري هذه ال�سروط والأحكام اخلا�سة )امل�سار اإليها فيما بعد بـ »ال�سروط اخلا�سة باخلدمة«( على اخلدمة 

املقدمة من ات�سالت للعميل وتقراأ مع الأجزاء الأخرى املكونة لالتفاقية املربمة بني ات�سالت والعميل.

 2.  تعريفات
كون للعبارات والكلمات الواردة يف ال�سروط والحكام العامة )لالأعمال( نف�ص املعاين املو�سحة يف هذه ال�سروط 

والحكام اخلا�سة وهي كما يلي: 

)اأ( »التفاقية« تعني جممل التفاق التعاقدي بني ات�سالت والعميل ب�ساأن اخلدمة، والذي يتاألف من الأجزاء 

املو�سحة يف املادة 2.1 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال( واملقرتح.

 )ب( »العميل« يق�سد به اجلهة اأو ال�سخ�ص الذي ي�سرتي اأو ي�سرتك يف اخلدمة.

)ج( »ات�سالت« تعني �سركة جمموعة المارات لالت�سالت )�ص.م.ع.( اأو اأي من �سركاتها التابعة اململوكة 

لها بالكامل. 

)د( »ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(« تعني ال�سروط والأحكام العامة التي تطبقها ات�سالت على املنتجات 

واخلدمات كما هو من�سور للجمهور على املوقع اللكرتوين لت�سالت ومتاح اأي�سا عرب الو�سائط الأخرى امل�سار 

اإليها يف املادة 34 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(.  

)هـ( »مدة احلد الأدنى« لها املعنى الوارد يف الفقرة 4 )ب(.

)و( »اخلدمة« تعني خطة املحمول لالأعمال بنظام الفاتورة من ات�سالت، كما هو مو�سح يف الفقرة 3.      

 3. وصف الخدمة
)اأ( خطة املحمول لالأعمال بنظام الفاتورة هي عبارة عن دفع اآجل خلدمة املحمول مع خدمات اختيارية ميكن 

للعميل اإ�سافتها اإىل خطته. يتمتع العميل باملرونة يف تف�سيل باقات اخلدمة ح�سب احتياجاته من خالل اإ�سافة 

خدمات اإ�سافية ذات تكلفة فعالة والتي ميكن اأن متنحهم ر�سائل ق�سرية )SMS( اإ�سافية، مكاملات دولية، 

وبيانات انرتنت، وخدمة التجوال الوارد و/اأو مكاملات الجتماعات الواردة لالأعمال، �سمن حدود ال�ستخدام 

التي و�سعتها �سركة ات�سالت.

)ب( بالإ�سافة اإىل املزايا املن�سو�ص عليها يف البند 3 )اأ( اأعاله، يجوز جتميع اخلدمة مع اأجهزة الهواتف الذكية 

يف باقات على اأق�ساط متتد على 12 اأو 18 اأو 24 �سهًرا. كما ميكن توفري اأجهزة الهواتف الذكية على اأق�ساط 

كت�سهيالت اإ�سافية على اخلدمة.

 4.  بدء االتفاقية ومدتها
)اأ ( تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ وت�سبح ملزمة اعتبارا من تاريخ تقدميها لت�سالت وموافقتها عليها )ي�سار 

 اإليه فيما بعد بـ »التاريخ الفعلي«(.

)ب ( تخ�سع اخلدمة ملدة التزام بواقع 12 اأو 18 اأو 24 �سهًرا )ي�سار اإليها فيما بعد بـ »احلد الأدنى ملدة 

ال�سرتاك«( وفقا للخطة التي اختارها العميل والتي تبداأ من اليوم الذي توفر فيه ات�سالت اخلدمة )ي�سار اإليه 

فيما بعد بـ«تاريخ التفعيل«(. 

 5. التزامات العميل وقيود االستخدام
يرجى الرجوع اإىل املادة )6( من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على ال�سروط التي ت�سري على 

التزامات العميل وقيود ال�ستخدام اخلا�سة باخلدمة. 

 6. التزامات اتصاالت
تلتزم ات�سالت بتقدمي اخلدمة للعميل بناء على هذه ال�سروط والحكام اخلا�سة جنبا اإىل جنب مع الأجزاء 

الأخرى املكونة لهذه التفاقية والقانون املطبق. 

 7. الرسوم والفواتير والدفع
اإ�سافة اإىل املادة 12 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(، ت�سري ال�سروط التالية على الر�سوم والفواتري 

والدفعات الأخرى التي ت�سري على اخلدمة:   

)اأ( يتم ال�ستهالك داخل الباقة على اأ�سا�ص كل دقيقة، ويتم احت�ساب اأي ا�ستخدام خارج الباقة على اأ�سا�ص 

الثانية.

8. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من اتصاالت)اأ( يرجى الرجوع اإىل 
املادة 18 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على الأحكام التي ت�سري على تعليق اأو ف�سل اأو اإنهاء 

اخلدمة اأو التفاقية من طرف ات�سالت. 

 9. اإلنهاء من العميل
)اأ( اإذا اأراد العميل اإنهاء اخلدمة، فيجب عليه تقدمي اإ�سعار خطي م�سبق لت�سالت ل يقل عن ثالثني )30( يوما. 

)ب( يقر العميل باأنه عند ا�ستالم ات�سالت لإ�سعار اإنهاء اخلدمة، قد ت�ستغرق عملية اإنهاء احل�ساب فرتة ت�سل 

اإىل ثالثني )30( يوما. ويجب على العميل دفع جميع الر�سوم امل�ستحقة عن اخلدمة حتى تاريخ اإنهاء احل�ساب. 

يتم احت�ساب اأي ا�ستخدام للخدمة بعد اإنهاء التفاقية بالر�سوم القيا�سية التي ل تخ�سع لالأ�سعار املخف�سة.  

)ج( اإذا اختار العميل اإنهاء اخلدمة قبل نهاية مدة احلد الأدنى لال�سرتاك اأو قبل نهاية خطة الأق�ساط ال�سهرية 

)اأي 12 اأو 18 اأو 24 �سهًرا(، يلتزم العميل بدفع ر�سوم الإنهاء املبكر لت�سالت. يتم احت�ساب ر�سوم الإنهاء 

املبكر على النحو التايل:

)1( بالن�سبة للخطة الأ�سا�سية:

ما يعادل �سهًرا واحًدا من ر�سوم الإيجار ال�سهري للخدمة الأ�سا�سية اأو 1000 درهم اأيهما اأقل؛

)2( بالن�سبة للخطة الأ�سا�سية مع باقة اأجهزة الهواتف الذكية )اإن وجدت(:

ر�سوم الأق�ساط ال�سهرية للجهاز × )عدد الأ�سهر املتبقية -1( من مدة احلد الأدنى لال�سرتاك + ر�سوم اخلروج 

من اخلطة الأ�سا�سية )ما يعادل �سهًرا واحًدا من ر�سوم الإيجار ال�سهري للخدمة الأ�سا�سية اأو 1000 درهم 

اأيهما اأقل(؛

)3( بالن�سبة للخطة الأ�سا�سية مع اإ�سافة الهواتف الذكية )اإن وجدت(:

يف حالة الإنهاء قبل نهاية مدة احلد الأدنى لال�سرتاك: ر�سوم الأق�ساط ال�سهرية للجهاز × عدد الأ�سهر املتبقية 

حتى نهاية خطة الأق�ساط + ر�سوم اخلروج من اخلطة الأ�سا�سية )ما يعادل �سهًرا واحًدا من ر�سوم الإيجار 

ال�سهري للخدمة الأ�سا�سية اأو 1000 درهم اأيهما اأقل(؛

يف حالة الإنهاء بعد نهاية مدة احلد الأدنى لال�سرتاك يف اخلطة الأ�سا�سية ولكن قبل نهاية خطة اأق�ساط اجلهاز: 

ر�سوم الأق�ساط ال�سهرية للجهاز × عدد الأ�سهر املتبقية حتى نهاية خطة الأق�ساط. 

)د( بالإ�سافة اإىل ذلك، يحق لـ »ات�سالت« ا�سرتداد ر�سوم الإنهاء املبكر على النحو املن�سو�ص عليه يف البند 9 

)ج( اأعاله اإذا اأنهت »ات�سالت« التفاقية نتيجة خلرق العميل.

 10. التواصل مع اتصاالت
يجوز للعميل اأن يتوا�سل مع ات�سالت للتحدث ب�ساأن اخلدمة )مبا يف ذلك هذه ال�سروط والأحكام اخلا�سة 

باخلدمة اأو ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال( اأو اأي منتج اأو خدمة اأخرى تقدمها ات�سالت، عن طريق قنوات 

التوا�سل املبينة يف املادة 35 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(. 

 11. ضريبة القيمة المضافة
يرجى الرجوع اإىل البند 14 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال( لالطالع على ال�سروط التي حتكم �سريبة 

القيمة امل�سافة التي ت�سري على اخلدمة. 
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