
اأهاًل بكم يف ات�صاالت.

يرجى اإكمال هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب باقة  Internet Bundles من Business Edge. اإن اأي نق�ص يف املعلومات قد ي�سّبب تاأخريًا يف تزويدك باخلدمة.

أ. نوع الطلب

 جديد    ترقية/تخفي�ص    قطع اخلدمة    انتقال داخلي    انتقال خارجي
 نقل من خدمة توفرها ات�ساالت    نقل من مزود خدمة اآخر    جتديد العقد

ب. معلومات الشركة

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

عنوان الفواتري يف دولة االإمارات: ................................................................................................................................ �سندوق الربيد: ................................................................. االإمارة: ..............................................................................

............................................................................... :)TRN( رقم املكتب: .............................................................................................. رقم الفاك�ص: .............................................................................................. رقم الت�سجيل ال�سريبي

تفا�سيل االت�سال بال�سخ�ص الفني:

°اال�سم: ............................................................................................... °رقم املوبايل: .......................................................................................... °الربيد االإلكرتوين: ........................................................................................................................

ج. تفاصيل االتصال بالشخص المعني 
 ر�سالة تفوي�ص  وكالة قانونية 

°اال�سم:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

°رقم املوبايل: ........................................................................................................................................ °الربيد االإلكرتوين: ...............................................................................................................................................................................................

 جواز ال�سفر نوع م�ستند اإثبات الهوية:    بطاقة هوية دولة االإمارات 

رقم م�ستند اإثبات الهوية: .......................................................................................... تاريخ االإ�سدار: .......................................................................................... تاريخ االإنتهاء: ...............................................................................................

اجلن�سية: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

د. بيانات الفاتورة 
�سيتم اإر�سال الفاتورة ب�سكل تلقائي اإىل الربيد االإلكرتوين املذكور هنا:

°الربيد االإلكرتوين: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اللغة:   اإجنليزي          عربي

اإليها يف اأي وقت تريد، كما ميكنك التقدم بطلبك عرب  businessonline.etisalat.ae لت�سل  للح�سول على فاتورة مف�سلة، قم بالت�سجيل عرب بوابة االأعمال االإلكرتونية 

االت�سال بنا على 5800 800.

يف حال رغبت باحل�سول على ن�سخة مطبوعة، فريجى االت�سال على 5800 800 )�سيتم تزويدك بن�سخة خمت�سرة فقط(.

°حقول اإجبارية

. تحويل خدمات اتصاالت الحالية هـ
.Business in a Box اأو Business Quick Start، Business Super Plus Voice ،تفا�سيل احل�ساب لعمالء االإنرتنت، اخلط الثابت

Business Super                                                 رقم الح�ساب ....................................................................................................

DEL/PABX/Business in a Box/Business Quick Start/BusinessSuper + Voic                     رقم الح�ساب ............................................................... )الرقم الرئي�سي(

DEL/PABX/Business in a Box/Business Quick Start/BusinessSuper + Voice                          رقم الح�ساب ...................................................... )خط مكاملات العميل(
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“VAT” االأ�سعار ال ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة*

استمارة طلب
Business Edge | Internet Bundles



و. العمالء الجدد أو االنتقال من خدمة غير تابعة لـ »اتصاالت« 
عنوان تركيب اخلدمة )يف حال االنتقال، يرجى تقدمي تفا�سيل املوقع اجلديد ورقم احل�ساب احلايل اأدناه(

البناية: .............................................................................................................................. الطابق:............................................................................... رقم ال�سقة:..........................................................................................................................................

املنطقة: ...........................................................................................................................  املدينة:................................................................................ �سندوق الربيد: ...............................................................................................................................

رقم هاتف ميكننا االإت�سال به يف نف�ص املكتب / املبنى*: ....................................................................................................................... قطعة االأر�ص: ................................................  رقم مكاين: ................................................

رقم احل�ساب احلايل*:.........................................................................................................................................................   ات�صاالت       غريتابع لـ ات�ساالت

*حقول اإجبارية
*يف حال مل يكن للعميل خدمات تابعة الت�ساالت، فال مانع اأن يكون رقم هاتف االت�سال ورقم احل�ساب هو نف�سه.

ز. باقات
يرجى اختيار باقة High Speed Internet اخلا�سة بك يف عقد ا�سرتاكك املمتد لعام واحد.

يف حال ترقية / تخفي�ص باقة االإنرتنت، فريجى ذكر رقم ح�ساب خدمة Internet Bundles اخلا�سة بك .............................................................................................. وحدد الباقة املطلوبة اأدناه.

High Speed Internet اأ. باقة

200Mbps400Mbps550Mbps750Mbps1000Mbpsإنترنت غير محدود

200Mbps400Mbps550Mbps750Mbps1000Mbps�سرعة التحميل

20Mbps40Mbps55Mbps75Mbps100Mbps�سرعة الرفع
نعمنعمنعمنعمنعمجدار احلماية ال�سحابي )حماية ال�سبكة(

12222خدمات Business Edge املت�سمنة يف الباقة**

100MB400MB400MB1GB6GBال�سعة االإلكرتونية

20303040180ر�سائل الربيد االإلكرتوين لالأعمال

250MB500MB500MB1GB2GBال�سعة لكل بريد اإلكرتوين

3351030تراخي�ص برامج مكافحة الفريو�سات

Switch11

نطاق 1 فقطا�سم النطاق

رقم رئي�سي 1الرقم الرئي�سي

Voice Line دقائق مت�سمنة يف باقة

 خط واحد مع مزايا متطورة مثل مكاملات الفيديو واملكاملات ال�سوتية والر�سائل والتواجد باالإ�سافة 

اإىل خا�سية DID وباقة الـ 100 دقيقة مرنة

 هاتف عادي جماين    هاتف ال �سلكي + 13 درهمًا �سهريًا    هاتف الفيديو + 95 درهمًا �سهريًاجهاز هاتف مت�سمن

Cloud PABX،خيارات حتويل املكاملة ،Hunt جمموعات ،)IVR( مثل خا�سية الرد التلقائي PABX مزايا 

املكاملات اجلماعية، الربيد ال�سوتي )املر�سال( وغريها الكثري

 1,095 1,475 1,875 2,475 3,375ر�سوم االإيجار )درهم/�سهرياً(

1,3951,7752,1752,7753,675ر�سوم العقد ال�سهرية* )درهم/�سهرياً(

*ُتطّبق ر�سوم العقد ال�سهرية ابتداًء من ال�سنة التالية، يف حال مل يجّدد العميل العقد ال�سنوي.

تطبق ر�سوم تركيب تدفع ملرة واحدة بقيمة 200 درهم على العمالء اجلدد.

**خدمات Business Edge املت�سمنة

الكمية )بدون رسوم(اختيار الخدمة

خدمة Wi-Fi ُمدارة تت�ضمن الإعداد، الرتكيب والدعم

MU-MIMO ُمدارة عرب ال�سحابة مع نقطة و�سول مزدوجة للراديو وتدعم -

- معّدل البيانات االإجمايل

- نقاط و�سول لالنت�سار متو�سط الكثافة

خدمة الالفتات الرقمية املُدارة تت�ضمن تلفزيون

- برنامج ت�سغيل لالفتات فائق االأداء

- حتميل، حترير ون�سر املحتوى اخلا�ص بك عن بعد

- عر�ص التقومي مع روؤية اأف�سل ووا�سحة الإدارة جدول املحتويات

- مراقبة واإدارة وقت ت�سغيل اجلهاز واالت�سال

- يت�سمن الرتكيب واالإعداد والدعم عن بعد



eStore ب. اإ�سافات

 اأريد اال�ستراك في اإ�سافات Free eStore مع ا�ستراك باقات االإنترنت

 • اأداة �ساملة عبر االإنترنت تت�سمن موقع اإلكتروني ومتجر اإلكتروني ومدفوعات عبر االإنترنت
 • اختر من بين 80 قطاًعا مختلفًا من ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة وتجار التجزئة واأكثر من 100 نموذج لت�سميم موقع اإلكتروني ينا�سب عملك

 • واجهة م�ستخدم متطورة و�سهلة اال�ستخدام لت�سميم وتحرير موقعك االإلكتروني، �سواء من الكمبيوتر/ الكمبيوتر المحمول واأجهزة الموبايل
 • بناء متجر �سهل عبر االإنترنت مع وحدات product catalogue غير محدودة

*Voice Lines ج. اإ�سافات

•  يرجى اختيار عدد امل�ستخدمني الذين يحتاجون اإىل االت�سال ال�سوتي

Communicate Line خط 
 )فيديو، صوت،

رسائل فورية ومشاركة(

Voice Line خط 
)مكالمات فقط(

 Collaborate Line 10 خط
)مكالمات صوتية مع 10 

مشتركين، مكالمات فيديو، 
ومشاركة الشاشة(

 Collaborate Line 30 خط
)مكالمات صوتية مع 30 

مشتركين، مكالمات فيديو، 
ومشاركة الشاشة(

 خطوط فرعية**
)مكالمات ضمن الشركة 

فقط(

 الباقات

ال�سوتية

 الر�سوم

)درهم/�سهر(

 عدد

اخلطوط

 الر�سوم

)درهم/�سهر(

 عدد

اخلطوط

 الر�سوم

)درهم/�سهر(

 عدد

اخلطوط

 الر�سوم

)درهم/�سهر(

 عدد

اخلطوط

 الر�سوم

)درهم/�سهر(

 عدد

اخلطوط

110____85____135____140____20____

* يت�سمن كل خط �سوتي )با�ستثناء اخلط الفرعي( 100 دقيقة مرنة وجهاز هاتف عادي.

 ** اخلط الفرعي ياأتي اأي�سًا مع هاتف قيا�سي، حيث اأن هذا اخلط ي�سمح باإجراء املكاملات ال�سوتية داخل ال�سركة فقط، وبالتايل، فاإنه ال يحتوي على باقات مكاملات 100 دقيقة مرنة. كل جمموعة من 5 خطوط �سوتية
)User voice/Communicat/Collaborate( �ستوفر اال�سرتاك يف خط فرعي واحد..

�سيتم تطبيق خ�سم ملرة واحدة كما يف اجلدول التايل على الفاتورة االأوىل:

ال�سرتاكات باقات االإنرتنت مع ميزتني اإ�سافيني اأو اأكرث للخط الثابت  •
االنتقال من الباقات احلالية اإىل باقات االإنرتنت مع ترقية لالإيجار  •

1000 Mbps 750 Mbps 550 Mbps 400 Mbps 200 Mbps باقة اإلنترنت واسع المدى

3265 2365 1765 1365 985 خصم لمرة واحدة )بالدرهم(

•  يرجى حتديد نوع الهاتف لكل م�ستخدم اإ�سايف من االختيارات اأعاله )اأدخل عدد الهواتف املطلوبة مقابل كل نوع من اأنواع الهواتف*(

نوع الهاتف
أقساط لمدة 12 شهراً 

عدد الهواتفالر�سوم )درهم/�سهر(

هاتف عادي

____غري متاح

هاتف ال�سلكي

13____

هاتف مع ميزة االت�سال املرئي

95____

هاتف مبيزة االت�سال اجلماعي

95____

*يجب اأن يكون اإجمايل عدد هواتف IP املختارة مماثاًل لعدد خطوط املكاملات املطلوبة 

الدقائق املرنة املت�سمنة )حدد خيار باقة الدقائق من اخليارات اأدناه )خيار واحد فقط ليتم حتديده((  •
االختيارنوع الدقائق

Voice Line 100 دقيقة مكاملات مرنة لكل

جمموع الدقائق بني جميع امل�ستخدمني )80 دقيقة مرنة لكل خط �سوتي يف املجموعة(

- الفواتير بالدقيقة

 - يمكن ا�ستخدام 100 دقيقة دولية داخل الباقة الإجراء المكالمات اإلى اأي من الوجهات المدرجة في القائمة البي�ساء )ح�سب القائمة الموجودة في

www.etisalat.ae/iddrates يتم تح�سيل جميع المكالمات الدولية االأخرى ح�سب ال�سعر العادي للمكالمات الدولية القائمة موجودة على .)www.etisalat.ae/biabinternationaldestinations
)FUP ر�سوم المكالمات من هاتف ثابت اإلى اآخر: مجاًنا )0.15 درهم/ دقيقة بعد ا�ستهالك الـ 7،500 دقيقة -

- ر�سوم المكالمات من الهاتف الثابت اإلى الموبايل: 0.30 درهم/ دقيقة

- ر�سوم االإلغاء المبكر خالل الحد االأدنى لمدة العقد: ر�سم اإيجار الخدمة ل�سهر واحد + عدد االأق�ساط المتبقية من �سعر الجهاز حتى نهاية العقد )الطريقة مو�سحة في الفقرة 11 من ال�سروط واالأحكام في 

ا�ستمارة الطلب(



  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 ال تعمل اخلدمة كما وعدت بها ات�ساالت اأو اأنها ال تتما�سى مع ال�سروط واالأحكام اخلا�سة باخلدمة  • 

الت�سليل: عدم اإعالم العميل قبل توقيع العقد  • 

مت ت�سليم االأجهزة امللحقة بالباقة للعميل، ومت�سمنة جميع االإك�س�سوارات وامل�ستندات املوجودة يف العبوة االأ�سلية  • 

ح. األجهزة المدارة اإلضافية والخدمات المهنية 
1. اأدخل كمية نقاط و�ضول Wi-Fi املدارة املطلوبة:

  عقد ملدة 12 �سهرًا ب�سعر 150 درهمًا �سهريًا             عقد ملدة 36 �سهرًا ب�سعر 100 درهم �سهريًاً

2. اأدخل كمية الالفتات الرقمية املُدارة املطلوبة:
  عقد ملدة 12 �سهرًا ب�سعر 150 درهمًا �سهريًا             عقد ملدة 36 �سهرًا ب�سعر 100 درهم �سهريًاً

 :3. اخلدمات املهنية جلدار احلماية ال�ضحابي بقيمة 290 درهمًا �ضهريًا
اخلدمات املدارة مع 10 طلبات تغيري �سهريًا  •  

التحّكم يف عر�ص النطاق الرتددي وحتديد االأولويات  •  

ال�سيا�سات القائمة على امل�ستخدم  •  

فح�ص حركة املرور امل�سفرة  •  

املزيد من حمتوى التقرير  •  

4. اأدخل كمية الرخ�ص املطلوبة لربنامج مكافحة الفريو�ضات:
  رخ�سة برنامج مكافحة الفريو�سات مميزة )كومبيوتر، كومبيوتر حممول وجهاز ماك( مقابل 4 دراهم �سهريًا

  رخ�سة برنامج مكافحة الفريو�سات للخادم )اأنظمة ت�سغيل ويندوز اأو لينوك�ص( مقابل 4 دراهم �سهريًا

ط. التركيب والتوصيل

التوصيل
  اأرغب بالح�سول على IP Telephony. �سيكون التو�سيل مجانًا الأول 3 خطوط. يطبق مبلغ 200 درهم ابتداًء من العميل الرابع وما يليه.

Switch
   اأرغب في مفتاح جديد

24 المدارة:  عقد لمدة 24 �سهرًا مقابل 55 درهمًا �سهريًا   عقد لمدة 36 �سهرًا مقابل 40 درهمًا �سهريًا Port POE تحويلة

VLAN في حالة ا�ستخدام التبديل الحالي ، يجب تهيئة �سبكتين *

مزايا الشبكة
Dynamic DNS تمكين   تمكين تحويل المنفذ 

ي. اسم المستخدم التصال اإلنترنت
(Not applicable for BusinessSuper, BusinessSuper + Voice, Business Quick Start, Business in a Box customers) 

         االختيار االأول 

         االختيار الثاين 

         االختيار الثالث 

 ا�سم امل�ستخدم يجب اأن يحتوي 8-2 اأحرف )ميكن اأن تكون اأحرف اأو اأرقام:A-z اأو 0-9(



ك. اسم النطاق
(Not applicable for BusinessSuper, BusinessSuper + Voice, Business Quick Start, Business in a Box customers)

 لدي حاليًا ا�سم نطاق ae................................................................................................................. اأو

 اأرغب باحل�سول على ا�سم نطاق ae. جماين

 .................................................................................................................................................................. .ae  االختيار االأول 

 .................................................................................................................................................................. .ae  االختيار الثاين 

 .................................................................................................................................................................. .ae  االختيار الثالث 
• مدة اإيجار ا�سم النطاق �سنة واحدة كحد اأدنى

• يتم جتديد ا�سم النطاق ب�سكل �سنوي

ل. قطع الخدمة

اأرغب بقطع خدمتي عن احل�ساب رقم: ................................................................................................................................................................  ب�سبب : .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... بداية من تاريخ: ..........................................................................................................................................................

م. المستندات المطلوبة
5. عقد اإيجار 1. الرخ�سة التجارية 

6. طلب اإيقاف اخلدمة* 2. تفوي�ص ال�سخ�ص املوقع 
7. فاتورة حالية �سادرة عن غري ات�ساالت* 3. بطاقة املن�ساأة )للعمالء اجلدد فقط( 

TRN 8. وثيقة 4. �سورة عن جواز �سفر �ساري املفعول/بطاقة هوية دولة االإمارات/ال�سريك 

*يف حال االنتقال من خدمة غري تابعة الت�ساال



1. مقدمة

اخلا�سة  »ال�سروط  بـ  بعد  فيما  اإليها  )امل�سار  اخلا�سة  واالأحكام  ال�سروط  هذه  ت�سري 

باخلدمة«( على اخلدمة املقدمة من ات�ساالت للعميل وتقراأ مع االأجزاء االأخرى املكونة 

العامة  واالأحكام  ال�سروط  اأي�سا  ت�سمل  التي  والعميل  ات�ساالت  بني  املربمة  لالتفاقية 

)لالأعمال(. 

2. تعريفات
اخلدمة،  ب�ساأن  والعميل  ات�ساالت  بني  التعاقدي  االتفاق  جممل  تعني  »االتفاقية«  اأ( 

العامة  واالأحكام  ال�سروط  من   2.1 املادة  يف  املو�سحة  االأجزاء  من  يتاألف  والذي 

)لالأعمال( وهذه ال�سروط واالأحكام اخلا�سة باخلدمة.

»ر�سوم تخفي�ص اخلدمة« يعني الر�سوم املفرو�سة على تخفي�ص م�ستوى اخلدمة من  ب( 

باقة ب�سرعة اأعلى اإىل �سرعة اأقل وفقا للبند 1.1.

»ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(« تعني ال�سروط واالأحكام العامة التي تطبقها  ج( 

للجمهور  من�سور  هو  كما  لالأعمال  املخ�س�سة  واملنتجات  اخلدمات  على  ات�ساالت 

على املوقع االلكرتوين الت�ساالت ومتاح اأي�سا عرب الو�سائط االأخرى امل�سار اإليها يف 

املادة 34 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(.

»مدة احلد االأدنى« لها املعنى الوارد يف املادة 4 )ب(. د( 

Internet Bundles« كما هو مف�سل يف  »اخلدمة« تعني خدمة »بيزن�ص اإن بوك�ص  هـ( 

املادة 3 اأدناه.

يحمي  الذي  ال�سحابة  يف  املوجود  احلماية  جدار  يعني  لل�سحابة«  احلماية  »جدار  و( 

املخاطر/ خمتلف  من  العميل  واأ�سول  ملوارد  احلماية  لتوفري  ال�سبكية  اخلدمة 

التهديدات االأمنية التي تاأتي من االرتباط باالإنرتنت اأو �سبكة العميل التي تقوم على 

.)VPN( ال�سبكة االفرتا�سية اخلا�سة

»اجلهاز املدار« يعني نقطة الو�سول اإىل واي فاي اأو جهاز اأعمال مدار كما هو حمدد  ز( 

يف الفقرة 2)ح( اأدناه املقدم من ات�ساالت كجزء من اخلدمة.

»خدمة واي فاي املدارة« يعني حل واي فاي ال�سحابي املف�سل يف الفقرة 3)ح(. ح( 

»جهاز االعمال املدار« يعني احلا�سوب املحمول املدار اأو الكمبيوتر اللوحي املدار اأو  ط( 

الهاتف الذكي املدار املبينة يف الفقرة 3)ط(.

واالإعدادات  الرتكيب  الإجراء  ات�ساالت  من  املعني  املقاول  يعني  التنفيذ«  »�سريك  ي( 

والتعامل مع طلبات التعديل والدعم.

3. وصف الخدمة
تعد خدمة »كالود بيزن�ص اإن بوك�ص« حاًل متكاماًل لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت  اأ( 

ُمدجما  حاًل  اخلدمة  هذه  توفر  حيث  وال�سركات  االعمال  قطاع  من  للعمالء 

ال�سوتية  بـ«اخلدمة  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  الهاتف  اأ�سا�ص خدمة  لالت�ساالت على 

عايل  بـ«االإنرتنت  بعد  فيما  اإليه  )ي�سار  النطاق  عري�ص  الثابت  واالإنرتنت   )»UC
ال�سرعة«( ومعدات العميل االفرتا�سية )»vCPE«( وجدار احلماية ال�سحابي )وفقا 

لباقة اال�سرتاك( واملعدات املدارة.

تتطلب اخلدمة اأن ي�سرتك العميل يف خط �سوتي واحد وخط اإنرتنت عايل �سرعة  ب( 

.UC واحد على االأقل وخط �سوتي واحد اأو رابط اخلدمة ال�سوتية

ت�سمل اخلدمة ا�سم نطاق وا�ست�سافة الويب )مبا يف ذلك تخزين الويب( وا�ست�سافة  ج( 

الربيد االلكرتوين واالأمن االأ�سا�سي لالإنرتنت.

تختلف حزم اخلدمة وفًقا خليارات النطاق الرتددي ل�سبكة االإنرتنت عالية ال�سرعة  د( 

وعدد اخلطوط ال�سوتية واأنواع باقات خدمة ال�سوت UC كما هو حمدد يف منوذج 

طلب اخلدمة. احلد االأق�سى لعدد اخلطوط ال�سوتية هو مائتي )200( خط لكل 

يجب  خط،   )200( مائتي  غاية  اإىل  �سوتية  خطوط   )4( اأربعة  من  الأكرث  موقع. 

على العميل اإ�سافة مفتاح تبديل. يجوز للعميل ا�ستخدام اأي مفتاح تبديل اأو ميكنه 

التقدم بطلب منف�سل اإىل ات�ساالت لتوفري بدالة كمنتج اإ�سايف ال ي�سكل جزًءا من 

اخلدمة، كما هو مو�سح يف البند 10 حتت عنوان »مفاتيح اإ�سافية«.

UC اخلدمة ال�سوتية ه( 

UC م�سبًقا لال�ستخدام بوا�سطة هواتف مكتبية  �سيتم اإعداد خدمة ال�سوت   )1
يف  وجدت  )اإن  ا  اأي�سً ا�ستخدامها  ميكن  ات�ساالت.  توفرها  الثابت  باخلط 

الباقة ال�سوتية املطلوبة( بوا�سطة اأجهزة الكمبيوتر اأو احلا�سوب املحمول اأو 

الكمبيوتر اللوحي اأو الهواتف الذكية.

يتم الو�سول اإىل خدمة ال�سوت UC وا�ستخدامهما عرب اإجراءات امل�سادقة،   )2
عن  الك�سف  يوؤدي  وقد   ،PIN املرور/رمز  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  با�ستخدام 

تفا�سيل كلمات املرور للغري اإىل ا�ستخدام/اإ�ساءة ا�ستخدام اخلدمات با�سم 

امل�ستخدم.

خطة  من  رقما  للعميل  ات�ساالت  تخ�س�ص   ،UC ال�سوت  خلدمة  بالن�سبة   )3
الرتقيم الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة. لكل رقم جغرايف مطلوب، 

يجب اأن يحدد العميل املكان الذي �سيتم ا�ستخدام الرقم فيه.

يت�سمن كل خط �سوت 100 دقيقة مرنة لال�ستخدام الوطني من الثابت اإىل   )4
الدولية  الوجهات  با�ستثناء بع�ص  اأو دقائق دولية الأي وجهة دولية،  املتحرك 

املدرجة يف القائمة ال�سوداء )ميكن االطالع على الوجهات امل�سموح بها على 

www.etisalat.ae/biabinternationaldestinations( وهاتف بروتوكول 
اخلدمة  ر�سوم  اخلدمة.  طلب  منوذج  يف  املحددة  لالأ�سعار  وفقا  االنرتنت 

خارج الباقة )بعد الدقائق املرنة( للمكاملات الهاتفية املحلية من الثابت اإىل 

املتحرك �ستكون وفقا للر�سوم القيا�سية من اخلط الثابت اإىل املتحرك. ر�سوم 

الوجهات  اإىل  الثابتة  الهاتفية  للمكاملات  املرنة(  الدقائق  )خارج  اخلدمة 

اأوقات الذروة على  الدولية تكون وفقا للر�سوم القيا�سية للخط الثابت خارج 

مدار 24 �ساعة طيلة اأيام االأ�سبوع، و�سيتم فر�ص ر�سوم على اال�ستخدام خارج 

الباقة على اأ�سا�ص الثانية يف الفاتورة.

جدار احلماية ال�سحابية و( 

ا�ست�سافة »جدار احلماية  يتم  ال�سحابية حيث  قائم على احلو�سبة  هذا حل   .1
اأي ن�سر الأجهزة جدار احلماية يف مقر  ال�سحابية« يف من�ساأة ات�ساالت دون 

االأوتوماتيكية  واالإعدادات  االأمنية  ا�سرتاكات احلماية  ا  اأي�سً وي�سمل  العميل. 

ملرة واحدة والدعم امل�ستمر عن ُبعد. يوفر هذا احلل اإدارة عن بعد من قبل 

اأو   )https://businessonline.etisalat.ae( ات�ساالت  بوابة  عرب  العميل 

عن بعد من خالل مركز االت�سال التابع الت�ساالت.

االإعدادات االأ�سا�سية جلدار احلماية ال�سحابي يغطي ما يلي:  .2

بروتوكول  وعنوان  واملنطقة  للم�ستخدم  االأ�سا�سية  الواجهة  اإعدادات   •
االنرتنت )من الداخل واخلارج(

كافة ميزات جدار احلماية املبينة يف اخلطة.  •

اجلدار الناري يوفر حماية من اجليل التايل للبنية التحتية للعمالء.  •

االأ�سا�سية  للبنية  االأ�سا�سي  االإنرتنت  اإىل  للو�سول  وعك�سي  اأمامي  توجيه   •
 .LAN ل�سبكة م�ستخدم

الو�سول اإىل جدار احلماية عرب االإنرتنت.   •

تقارير مرور البيانات.  •

التاأثري اإذا ا�ستمر العميل يف ا�ستخدام جدار احلماية احلايل اخلا�ص به على   .3
التوازي: 

 3 امل�ستوى  من  به  اخلا�ص  احلماية  جدار  العميل  لدى  يكون  اأن  ميكن   •
لت�سفية البيانات، ولكن لن يتم متكني ميزات اجليل التايل الأنها قد توؤدي 

اإىل خلل يف االأداء.

اإىل  ال�سبكة )NAT( من اخلا�ص  عنوان  ترجمة  اإجراء  للعميل  ال ميكن   •
العام.

يف اال�سرتاك  »اتفاقية  على  ا  اأي�سً العميل  يوافق  اخلدمة،  با�ستخدام   .4
https://www.forcepoint.com/legal/ يف  املتاحة   »Forcepoint

forcepoint-subscription-agreement

�ستوفر »ات�ساالت« بيانات ت�سجيل الدخول اإىل بوابة »ات�ساالت«، مما �سيمكن   .5
العميل وحده  يتحمل  ال�سحابي«.  اإعدادات »جدار احلماية  تغيري  العميل من 

م�سوؤولية اأي تغيريات يقدمها يف اإعدادات جدار احلماية ال�سحابي.

يقر العميل باأن ات�ساالت �ستاأخذ بعني االعتبار كل من ميلك كلمات ت�سجيل   .6
الدخول ويكون قادًرا على الدخول اإىل بوابة ات�ساالت، ك�سخ�ص موؤهل الإجراء 

تغيريات يف االإعدادات. ال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية اإجراء اأي عمليات حتقق 

اأخرى.

تلك  اإجراء  له  فيجوز  االإعدادات،  يف  تغيريات  اإجراء  العميل  طلب  اإذا   .7
التغيريات عرب االإنرتنت يف بوابة ات�ساالت. اإذا كان العميل م�سرتًكا يف خطة 

اأو  املتقدمة  ات�ساالت  اتفاقية منف�سلة )مثل خطة  خدمة احرتافية مبوجب 

مركز  مع  التوا�سل  ا  اأي�سً له  فيجوز  املهمة(،  لل�سخ�سيات  ات�ساالت  خطة 

مركز  اإىل  تعريفه  ببيانات  تقدمي  خالل  من  الت�ساالت  التابع  االت�سال 

االت�سال.

خدمة واي فاي املُدارة ز( 

والربامج  لالأجهزة  متكامل  حل  عن  عبارة  هي  املدارة  فاي  واي  خدمة   .1
)»املورد   Cisco Meraki بوا�سطة  ت�سغيلها  يتم  ال�سحابية  واخلدمات 

 Cisco و�سول  نقاط   )1( من:  املدارة  فاي  واي  خدمة  تتكون  اخلارجي«(. 

املدارة  ال�سبكات  هند�سة   )2( و  الو�سول«(؛  بـ«نقاط  اإليها  )ي�سار   Meraki
�سحابيا، مبا يف ذلك لوحة التحكم عرب �سبكة االإنرتنت )ي�سار اإليها بـ«لوحة 

التحكم«( التي متكن العميل من اإدارة ال�سبكة. لال�ستفادة من خدمة واي فاي 

 Cisco املدارة، يجب على العميل املوافقة على البنود وال�سروط التي تطبقها

.Meraki

يدرك العميل ويقر اأن اأداء واي فاي قد يختلف من موقع اإىل اآخر وقد يتاأثر   .2
الفوالذية واالأ�سطح املعدنية  واأق�سام اجلدران واالأبواب  باملقاطع اخلر�سانية 

ودرجة احلرارة والرطوبة والعوامل البيئية وغريها من باقي املعدات يف موقع 

فاي  واي  �سبكة  ت�سغيل  باإيقاف  العميل  ات�ساالت  تو�سي  اأن  ميكن  العميل. 

ملنع  دائم  ب�سكل  بالعميل  ADSL اخلا�سة  بوابة  اأو  ال�سبكة  املدجمة يف موجه 

ت�سوي�ص االإ�سارة وتلوث الرتدد الال�سلكي يف موقع العميل.

اأجهزة االأعمال املدارة ط( 

املدار/ الذكي  املدار/الهاتف  املحمول  الكمبيوتر  يعني  املُدار  االأعمال  جهاز   .1
الكمبيوتر اللوحي املدار الذي توفره ات�ساالت للعميل كجزء من اخلدمة.

يتم متكينها  ات�ساالت مبوجب اخلدمة  توفرها  التي  املدارة  االأعمال  اأجهزة   .2
مبيزة اإدارة اجلهاز.

اإر�سال  من  ات�ساالت  متكن  املدارة  االعمال  الأجهزة  اجلهاز  اإدارة  ميزة   .3
االأعمال  اأجهزة  ا�ستخدام  وتعليق  بعد  عن  امل�ستحقة  الدفعات  عن  اإ�سعارات 

املُدارة يف حالة االإخفاق يف �سداد الفاتورة ال�سهرية كما هو مو�سح يف الفقرة 

8 )ب(.

ا�سم النطاق ي( 

�ستقدم ات�ساالت طلبا اإىل اجلهة التنظيمية ذات ال�سلة للح�سول على ا�سم   .1
ال�سم  العميل  على  اإ�سافية  تكلفة  هناك  تكون  ولن  العميل،  عن  نيابة  نطاق 

النطاق خالل مدة االتفاقية.

احلد االأدنى لفرتة ا�ستئجار النطاق هو عام واحد )1(.  .2

اأ�سا�ص  �ستقوم ات�ساالت بتجديد ت�سجيل ا�سم النطاق نيابة عن العميل على   .3
�سنوي، ولن تكون هناك تكلفة اإ�سافية على العميل لتجديد ا�سم النطاق خالل 

مدة االتفاقية.

يخ�سع توفري ا�سم النطاق للقواعد املعمول بها املتعلقة بت�سجيل ا�سم النطاق   .4
و/اأو جتديده و/اأو اإجراءات و/اأو قواعد اجلهة التنظيمية ذات ال�سلة املعمول 

بها من وقت اإىل اآخر.

على  قادًرا  العميل  �سيكون  الويب،  ا�ست�سافة  خدمة  من  كجزء  الويب:  ا�ست�سافة  ك( 

مادة  اأو  حمتوى  اأي  عن  م�سوؤواًل  العميل  و�سيكون  به.  اخلا�ص  الويب  موقع  اإن�ساء 

با�ست�سافة  يتعلق  فيما  العميل  قبل  له من  �سخ�ص مرخ�ص  اأي  اأو  العميل  ين�سرها 

مواقع الويب اخلا�سة بالعميل اأو تطويرها وغري ذلك. يجب على العميل ذكر بيانات 

التوا�سل معه )مثل عنوان الربيد االإلكرتوين والعنوان الربيدي( بو�سوح على موقعه 

على االنرتنت. ال تتحمل ات�ساالت اأي م�سوؤولية اأو التزام من اأي نوع فيما يتعلق باأي 

موقع للعميل مت اإن�ساوؤه با�ستخدام اخلدمة.

وفًقا  االإلكرتوين  الربيد  ا�ست�سافة  خدمة  توفري  يتم  االإلكرتوين:  الربيد  ا�ست�سافة  ل( 

ل�سعة التخزين التي توفرها ات�ساالت. مبجرد ملء العميل لتلك ال�سعة اأو جتاوزها، 

قابلة  غري  اأنها  على  املر�سل  اإىل  الواردة  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  اإرجاع  �سيتم 

للت�سليم. ال تتحمل ات�ساالت اأي م�سوؤولية اأو التزام من اأي نوع فيما يتعلق با�ستخدام 

اأي ر�سائل بريد  االإلكرتوين، مبا يف ذلك حمتوى  ا�ست�سافة الربيد  العميل خلدمة 

اإلكرتوين واردة اأو �سادرة.

4.  بدء االتفاقية ومدتها
ملدة  االأدنى  »احلد  بـ  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  واحدة  �سنة  عن  تقل  ال  االتفاقية  مدة  اأ ( 

اال�سرتاك«(، وتبداأ هذه املدة من تاريخ توفري اخلدمة للعميل )ي�سار اإليه فيما بعد 

�سنة  عن  يقل  ال  اللتزام  تخ�سع  االإ�سافية  ال�سوتية  اخلطوط  التفعيل«(.  بـ«تاريخ 

قيام  تاريخ  من  اعتبارا  تبداأ  والتي  ال�سوتي(،  اخلط  ملدة  االأدنى  )احلد  واحدة 

ات�ساالت بتفعيل اخلطوط ال�سوتية االإ�سافية بناًء على طلب مقدم من العميل.

اأ�سا�ص  تلقائًيا على  انتهاء مدة احلد االأدنى لال�سرتاك، يتم جتديد االتفاقية  ب ( بعد 

االأدنى  احلد  انتهاء  بعد  اخلدمة.  على  �سارية  وال�سروط  البنود  و�ستظل  �سهري 

فيجوز  �سهري،  اأ�سا�ص  على  االتفاقية  العميل يف جتديد  يرغب  اإذا مل  لال�سرتاك، 

للعميل اإنهاء االتفاقية وفًقا للمادة 9 - االإنهاء.

اأي  دون  لال�سرتاك  االأدنى  احلد  وبعد  اأثناء  الرتددي  النطاق  ترقية عر�ص   ج( ميكن 

ر�سوم تثبيت اإ�سافية. اإذا قام العميل بتخفي�ص عر�ص النطاق الرتددي خالل مدة 

 11 للمادة  وفًقا  تخفي�ص  ر�سوم  دفع  العميل  على  يتعني  لال�سرتاك،  االأدنى  احلد 

)ر�سوم تخفي�ص الباقة(.

االأدنى  احلد  ت�سغيل  اإعادة  اإىل  خف�سه  اأو  الرتددي  النطاق  عر�ص  ترقية  يوؤدي  ال  د( 

املدارة  االأجهزة  عدد  يف  تغيري  فيها  يحدث  التي  احلاالت  با�ستثناء  لال�سرتاك، 

العميل  التي يرغب  الباقة اجلديدة  اإىل  بالنظر  للعميل  الباقة احلالية  املجمعة يف 

يف اال�سرتاك فيها. يتم احت�ساب ر�سوم االإيجار ال�سهري على اأ�سا�ص تنا�سبي بدًءا 

من التاريخ الذي يتم فيه بالفعل ترقية عر�ص النطاق الرتددي اأو تخفي�سه، ح�سب 

احلالة، من طرف ات�ساالت.

6. الرسوم والفواتير والدفع 
ملعرفة  )لالأعمال(  العامة  واالأحكام  ال�سروط  من   12 البند  على  االطالع  يرجى  اأ( 

الر�سوم والفواتري واأحكام الدفع التي ت�سري على اخلدمة.

ب( يتم احت�ساب ر�سوم االإيجار ال�سهري على اأ�سا�ص تنا�سبي من تاريخ التفعيل وحتى 

يتم  التالية،  الفاتورة  دورة  من  واعتبارا  ذلك،  بعد  االأوىل.  الفاتورة  دورة  نهاية 

حت�سيل ر�سوم االإيجار ال�سهري الكامل مقدًما كل �سهري.

اإنهاء اخلدمة قبل نهاية اأي �سهر، ف�سيتم ح�ساب الفاتورة التي تغطي دورة  ج( اإذا مت 

الفاتورة النهائية على اأ�سا�ص تنا�سبي من بداية ال�سهر وحتى تاريخ اإنهاء اخلدمة.

اإ�سافية  اأي ر�سوم  د( ُتفر�ص ر�سوم االإيجار ال�سهري املطبقة �سهرًيا مقدًما، وحتت�سب 

خارج نطاق ا�ستخدام الباقة ال ت�سملها ر�سوم االإيجار ال�سهري ب�سورة �سهرية على 

�سكل متاأخرات. 

 7. ائتمان العميل والدفعات المقدمة والودائع

13 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على  يرجى الرجوع اإىل املادة 

اأحكام ائتمان العميل والدفعات املقدمة والودائع التي ت�سري على اخلدمة.

8. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من اتصاالت
اأ( يرجى الرجوع اإىل املادة 18 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على 

االتفاقية من طرف  اأو  اإنهاء اخلدمة  اأو  ف�سل  اأو  تعليق  على  ت�سري  التي  االأحكام 

ات�صاالت. 

ب( اأجهزة االأعمال املدارة - التعليق املوؤقت: 

1. عدم الدفع: يف حالة تخلف العميل عن �سداد الر�سوم اإىل ات�ساالت، �ستقوم 
من  نوع  اأي  على  وحجبه  موؤقًتا  املدارة  االأعمال  جهاز  بتعليق  ات�ساالت 

اال�ستخدام. �سيتم رفع التعليق فقط يف حالة دفع الر�سوم امل�ستحقة. 

التي  ا�ستئجار اخلدمة  العميل م�سوؤواًل عن جميع ر�سوم  التعليق: �سيظل  تاأثري   .2
تكبدها قبل اأو اأثناء التعليق.

اأيام  قد ي�سل خم�سة )5(  ما  اإىل  ات�ساالت  الر�سوم، قد حتتاج  دفع  3. مبجرد 
للتمكن من ا�ستعادة و�سول العميل اإىل خدمة اأجهزة االأعمال املُدارة. ميكن 

للعميل االت�سال بالرقم 8005800 خلدمات ات�ساالت لالأعمال لدفع الر�سوم 

واحل�سول على الدعم ال�ستعادة الو�سول اإىل االأجهزة. 

9. إنهاء الخدمة من العميل
اإىل ات�ساالت ال يقل عن  اإ�سعار كتابي م�سبق  اإنهاء اخلدمة بوا�سطة  للعميل  يجوز  اأ( 

خم�سة ع�سر )15( يوًما. يقر العميل باأنه، عند ا�ستالم اإ�سعار االإنهاء، قد ي�ستغرق 

االأمر ما ي�سل اإىل 15 يوًما الإنهاء ح�ساب العميل.

يف حالة االإنهاء خالل مدة احلد االأدنى، يلتزم العميل بدفع ر�سوم اإنهاء مبكر اإىل  ب( 

ات�ساالت، وفًقا لل�سيغة التالية:

خط االإنرتنت عايل ال�سرعة:  .1

ما يعادل ر�سوم اإيجار �سهر واحد )1( لالإنرتنت عايل ال�سرعة؛ و اأ. 

 X املقدمة للعميل، وحت�سب على النحو التايل: 100 درهم vCPE ب.ر�سوم

)عدد االأ�سهر املتبقية1-( من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك؛ و

 200 التايل:  النحو  للعميل حتت�سب على  ر�سوم االأجهزة املدارة املقدمة  ج. 

X )عدد االأ�سهر املتبقية1-( من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك يف  درهم 

اجلهاز املدار الذي مت اإنهائه. يف حالة وجود العديد من االأجهزة املدارة، 

�ستكون الر�سوم املطبقة هي جمموع العمليات احل�سابية لكل جهاز مدار؛ 

و
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ر�سوم التبديل )اإن وجدت مع الباقة التي ا�سرتك فيها العميل( املقدمة  د. 

االأ�سهر  )عدد   X درهم   100 التايل:  النحو  على  وحتت�سب  للعميل، 

املتبقية1-( من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك.

خط ال�سوت:   .2

ما يعادل ر�سوم اإيجار �سهر واحد )1( لكل خط �سوتي؛ و اأ. 

ب.ر�سوم هاتف بروتوكول االنرتنت املقدم للعميل حتت�سب على النحو التايل: 

X )عدد  االنرتنت(  بروتوكول  املطبق على هاتف  الق�سط  )15 درهًما+ 

تعدد  حالة  يف  اال�سرتاك.  ملدة  االأدنى  احلد  من  املتبقية1-(  االأ�سهر 

هواتف بروتوكول االنرتنت، تكون الر�سوم املطبقة هي جمموع العمليات 

احل�سابية لكل هاتف.

اإذا  اإال  االإ�سافية  ال�سوتية  اخلطوط  عل  املبكر  االإنهاء  ر�سوم  ت�سري  ال  ج. 

االأدنى  احلد  نهاية  قبل  ال�سوتي  اخلط  ا�سرتاكات  اإنهاء  العميل  اختار 

االإنهاء  ر�سوم  ت�سري  �سك،  اأي  لتجنب  ال�سوتي.  اخلط  يف  لال�سرتاك 

االإنرتنت  ا�سرتاك  عن  م�ستقل  ب�سكل  ال�سوتية  اخلطوط  على  املبكر 

مثل  اإ�سافية  خدمة  كل  اإنهاء  اإىل  اخلدمة  اإنهاء  يوؤدي  ال�سرعة.  عايل 

اخلطوط ال�سوتية االإ�سافية، وتوفري هواتف بروتوكول االإنرتنت، وتوفري 

الربيد  وا�ست�سافة  الويب،  وا�ست�سافة  النطاق،  وا�سم  اإ�سافية،  مفاتيح 

االإلكرتوين، اإلخ 

10. أحكام أخرى 

تركيب خدمة واي فاي املدارة 1 اأحكام عامة

يقوم �سريك التنفيذ بتوفري التثبيت والتفعيل والتعامل مع طلبات تغيري االإعدادات  اأ( 

وكذلك ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها.

�ستقوم ات�ساالت بالتن�سيق مع العميل للح�سول على جميع املعلومات الالزمة لتنفيذ  ب( 

التثبيت واالإعداد القيا�سيني لالأجهزة املدارة.

تاأخري يف  اأي  ل�سمان عدم حدوث  املوقع  يتاأكد من جاهزية  اأن  العميل  على  يجب  ج( 

تركيب اخلدمة. ت�سمل جاهزية موقع العميل على �سبيل املثال ال احل�سر الكابالت 

الهواء  تكييف  اأو  املنا�سبة  والتهوية  الرئي�سية  الطاقة  واإمدادات  الهيكلية  الداخلية 

ورفوف اخلزانة وبيئة ال�سالمة جلميع معدات ات�ساالت املثبتة يف موقع العميل.

اأيام  �سيتم ت�سليم وتركيب االأجهزة املدارة يف غ�سون ثالثة )3( اإىل خم�سة )5(  د( 

من  تقديرية  هي  الت�سليم  مواعيد  ال�سرعة.  فائق  االإنرتنت  توفري  تاريخ  من  عمل 

جتارية  جهود  ببذل  ات�ساالت  �ستقوم  احلالية.  التنفيذ  مهل  على  بناًء  ات�ساالت 

واملحددة  االأطراف  بني  عليه  االتفاق  مت  ملا  وفًقا  املدارة  االأجهزة  لتو�سيل  معقولة 

يف االتفاقية. يجب اإجراء التثبيت ونقل اخلدمات/تغيري املقر فقط خالل �ساعات 

العمل العادية )من االأحد اإىل اخلمي�ص: من ال�ساعة 8:00 �سباًحا اإىل ال�ساعة 2:00 

ظهرا ومن ال�ساعة 3:00 ع�سرا اإىل ال�ساعة 6:00 م�ساًء( ولن يتم تنفيذها يف اأيام 

العطل الر�سمية.

تثبيت خدمة واي فاي املدارة – اأحكام خا�سة

كجزء من اخلدمة، �ستقوم ات�ساالت اأو �سريك التنفيذ باإجراء الرتكيبات التالية: اأ( 

تثبيت نقاط الو�سول وفقا لنطاق اال�سغال، مبا يف ذلك الكابالت من نقاط   .1
وربط  االإنرتنت  اإىل  ن�سط  توجيه  مع  متاح  اإيرثنت  منفذ  اأقرب  اإىل  الو�سول 

كابل  من  مرًتا   )40( اأربعني  اإىل  ي�سل  ما  التثبيت  �سيغطي  الكابل.  ذلك 

اإيرثنت. �سيتم توفري حمول التيار املرتدد لكل نقطة و�سول. يتعني على العميل 

اأن يوفر الت�ساالت منفذ طاقة ملحول التيار املرتدد. وفًقا التفاقية منف�سلة 

اأو  الكابالت  على  اإ�سافية  ر�سوم  فر�ص  يجوز  التنفيذ،  و�سريك  العميل  بني 

اأعمال التمديدات على العميل يتم االتفاق ب�ساأنها بني العميل و�سريك التنفيذ 

وفًقا لنطاق العمل املطلوب �سريطة اأال تكون ات�ساالت م�سوؤولة عن اأي تبعات 

اأو التزامات قانونية ناجتة عن االتفاقية املوقعة بني �سريك التنفيذ والعميل اأو 

ب�سبب اأي اإجراء من جانب �سريك التنفيذ.

الت�ساالت  ميكن  والتي  فاي،  واي  اإىل  الدخول  ت�سجيل  �سفحة  اإعداد   .2
تزويد  للعميل  ميكن  املُدار،  فاي  واي  حل  تثبيت  اأثناء  للعميل.  تخ�سي�سها 

ات�ساالت  ت�ستخدمه  اأن  ميكن  الذي   URL بال�سور/عنوان  ات�ساالت 

لتخ�سي�ص ت�سجيل دخول واي فاي للعميل؛ و

الذين  النهائيني  امل�ستخدمني  التي متكن  امل�ستخدمني  اإعداد ح�سابات  ميكن   .3
حددهم العميل من الو�سول اإىل اإ�سدار ن�سخة خم�س�سة للقراءة فقط للوحة 

التحكم. 

اأي  �سهرًيا. يخ�سع  و�سول  نقطة  كل  اإعدادات  تغيريات يف   10 اإجراء  للعميل  يحق  ب( 

اإعدادات وتغيريات اإ�سافية يف ال�سبكة لر�سوم اإ�سافية، يتعني على العميل التفاو�ص 

تخ�سع  ال�سبكة  يف  اإ�سافية  وتغيريات  اإعدادات  اأي  التنفيذ،  �سريك  مع  مبا�سرة 

التفاقية منف�سلة بني العميل و�سريك التنفيذ.

دعم خدمة واي فاي املدارة

اإذا احتاج اجلهاز املُدار )با�ستثناء اأجهزة االأعمال املدارة( اإىل ا�ستبدال خالل مدة  اأ( 

هذه االتفاقية، �ستقوم ات�ساالت با�ستبدال اجلهاز املعيب خالل يوم العمل التايل 

دون اأي ر�سوم اإ�سافية، ب�سرط اأال يتم تغيري اجلهاز اأو تعديله باأي طريقة كانت اأو 

تعر�سه الأي اإ�ساءة اأو �سوء ا�ستخدام اأو �سوء معاملة من قبل العميل واأن اأي عيوب يف 

اجلهاز ال تن�سب اإىل العميل اأو الغري. 

اإذا تعطلت االأجهزة يف املوقع وبناًء على طلب العميل، يجوز الت�ساالت اإجراء فح�ص  ب( 

يف املوقع.

يفهم العميل اأنه كجزء من دعم العمالء، قد حتتاج ات�ساالت اإىل و�سول عن ُبعد  ج( 

اإىل اجلهاز املُدار ومعدات ات�ساالت واملعدات اململوكة للعميل. يوافق العميل على 

توفري هذا الو�سول عن بعد ح�سب احلاجة من وقت اإىل اآخر.

البيع  نهاية  اأو  االأجهزة  عمر  نهاية  دعم  حالة  يف  العميل  باإبالغ  ات�ساالت  �ستقوم  د( 

بخ�سو�ص االأجهزة املدارة التي اأوقف ت�سنيعها من قبل املورد اأو الطرف اخلارجي. 

�سيتم  اال�سرتاك.  مدة  نهاية  حتى  البيع  بنهاية  املتاأثرة  الطرز  جميع  دعم  �سيتم 

اإ�سعار العمالء بحدث دعم نهاية عمر اجلهاز، ويف حالة ذلك اال�سعار، يجب عليهم 

اأحدث  طرز  اإىل  لالنتقال  وامليزانية  التخطيط  الأغرا�ص  ات�ساالت  مع  التوا�سل 

لالأجهزة املدارة.

�ستقوم  اال�سرتاك،  مدة  خالل  العمر  نهاية  دعم  اإىل  املدار  اجلهاز  ي�سل  عندما  ه( 

ات�ساالت با�ستبدال اجلهاز املدار القائم حاليا دون اأي تكلفة اإ�سافية.

مفاتيح التبديل االإ�سافية 

ي�سكل جزًءا من اخلدمة. احلد  اإ�سافية كمنتج منف�سل ال  للعميل �سراء مفاتيح  يجوز 

اأو  اأربعة وع�سرون )24( �سهًرا  االأدنى ملدة اال�سرتاك يف مفاتيح التبديل االإ�سافية هو 

�ستة وثالثون )36( �سهًرا، اعتماًدا على اختيار العميل، وتبداأ املدة اعتبارا من تاريخ 

قيام »ات�ساالت« بتثبيت مفتاح التبديل االإ�سايف.

تقييد امل�سوؤولية

UC خدمة �سوت

ال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية اأي خلل اأو عيوب حمتملة يف االأجهزة املقدمة. يجب على 

ات�ساالت اإ�سالح اأو ا�ستبدال االأجهزة التي بها عيوب يف الت�سنيع فقط. وعلى اأي حال، 

لن تغطي ات�ساالت االأجهزة املوردة التي تعر�ست للعبث اأو الك�سر من قبل العميل. 

جدار احلماية ال�سحابية

ال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية اأداء جدار احلماية ال�سحابية مطلقا، خا�سًة يف حالة: اأ( 

اأمناط جديدة لهجومات/فريو�سات الت�سلل،  )1

�سيطرة  اأي  تتجاوز  التي  اخل�سائ�ص  ب�سبب  والتخفيف  الك�سف  يف  االإخفاق   )2
معقولة الت�ساالت،

تغيريات  اأو عن  العميل  �سبكة  الفنية يف  العيوب  عن  الناجم  املتدهور  االأداء   )3
االعدادات التي اأطلقها العميل،

العميل  بها  ي�ستخدم  التي  الطريقة  تغيري يف  ناجتة عن  اأو عيوب  اأخطاء  اأي   )4
اخلدمة اأو اأي جزء منها.

اأف�سل  على  بناًء  ال�سحابي  احلماية  جلدار  االفرتا�سي  باالإعداد  ات�ساالت  �ستقوم  ب( 

اأو  خا�سة  اإعدادات  باإطالق  العميل  قام  اإذا   .HSI اأداء  لتح�سني  املورد  ممار�سات 

اإجراء تغيريات على االعدادات اأو اإ�سافة املزيد من االأجهزة اإىل �سبكته، فقد يوؤدي 

ذلك اإىل تراجع اأداء اخلدمة. ال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية تدهور االأداء.

ال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية اأي حادث اأو خرق اأمني. ات�ساالت لي�ست م�سوؤولة عن  ج( 

املواد اأو البيانات اأو املعلومات الواردة يف اأي حمتوى تابع الأي طرف خارجي.

بيانات  توفر  عدم  اأو  خ�سارة  اأي  عن  م�سوؤولية  اأو  التزام  اأي  ات�ساالت  ت�ستبعد  د( 

�سوء  اأو  الت�سليم  عدم  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  ذلك  يف  مبا  �سببها  كان  مهما 

اال�ستخدام/ �سوء الت�سليم اأو اأي انقطاع / تعليق للخدمة اأو حمتواها اأو دقة / جودة 

املعلومات املقدمة اأو املتاحة اأو امل�ستلمة اأو املر�سلة.

اأي �سوء ا�ستخدام اأو اإ�ساءة ا�ستخدام جلدار احلماية ال�سحابي واأي خرق اأو انتهاك  هـ( 

العميل  على  يجب  وحده.  العميل  م�سوؤولية  على  يكون  االتفاقية  واأحكام  ل�سروط 

وامل�سوؤوليات  املطالبات  وكافة  اأي  من  �سرر  اأي  �سد  وحمايتها  ات�ساالت  تعوي�ص 

اأو  التي تكبدتها ات�ساالت ب�سكل مبا�سر  واخل�سائر واالأ�سرار والتكاليف والنفقات 

غري مبا�سر نتيجة خلرق العميل ل�سروط واأحكام هذه االتفاقية. ومع ذلك، لن يتم 

اعتبار اأو فهم اأي �سيء على النحو التايل: )1( حظر ات�ساالت اأو تقييد حقها يف 

بدء االإجراءات اجلنائية اأو املدنية التي تراها منا�سبة �سد العميل )2( تقييد حق 

ات�ساالت يف اإنهاء هذه االتفاقية.

يتحمل العميل وحده امل�سوؤولية عن اأي خ�سارة نتيجة االإهمال من جانبه. و( 

اأي  يف  �سهو  اأو  خطاأ  اأي  عن  ناجت  �سرر  اأي  عن  م�سوؤولية  اأي  ات�ساالت  تتحمل  ال  ز( 

معلومات اأو تعليمات اأو ن�سو�ص مقدمة من العميل اإىل ات�ساالت ب�ساأن اخلدمة اأو 

اأي اإجراءات تتخذها ات�ساالت بناء على توجيهات العميل. 

لن تكون ات�ساالت م�سوؤولة عن اأي خ�سومات/اإرجاع مبالغ اإىل العميل من الر�سوم  ح( 

املطبقة يف حالة هجوم يقتحم �سبكة العميل.

لن تكون ات�ساالت م�سوؤولة جتاه العميل عن االأ�سرار اأو اخل�سارة اأو ال�سرر الناجم  ط( 

عن االنقطاع الكلي اأو اجلزئي جلدار احلماية ال�سحابي.

ال تتحمل ات�ساالت باأي حال من االأحوال امل�سوؤولية جتاه الطرف االآخر اأو موظفيها  ي( 

اأو مديريها اأو وكالئها اأو املتعاقدين معها اأو العمالء اأو الغري عن خ�سارة االإيرادات 

اأو اخل�سائر االقت�سادية االأخرى اأو اأي خ�سارة غري مبا�سرة اأو عر�سية اأو عقابية اأو 

تبعية، �سواء كانت نا�سئة عن االتفاق/العقد اأو ال�سرر اأو غريه.



إقرار

لقد قراأت جميع ال�سروط واالأحكام التي هي جزء من االتفاق التعاقدي بني �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت 1ات�ساالت1 وال�سركة واأنا اأقر باأنني اأوافق على ذلك.

ا�سم مقدم الطلب:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....

تاريخ تقدمي الطلب:................................................................................................................................................ ..... �سفته الوظيفية يف ال�سركة:................................................................................................................................................. 

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

 
لالستخدام الرسمي فقط

ال�سفة:..........................................................................................................................................................................................  ... .................................................................................................................................. اأ�سدر من قبل موظف »ات�ساالت«:

تفا�سيل االت�سال:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. رسوم تخفيض االشتراك

تخفي�ص اال�سرتاك
اإىل الباقة

100Mbps200Mbps400Mbps550Mbps750Mbps1000Mbps

من الباقة

100Mbpsال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

200Mbps
 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط االنرتنت ال�سوتي
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

400Mbps
 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-( 

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

 خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-(

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

550Mbps
 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-( 

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

 خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-(

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

 عايل ال�سرعة +

اخلط ال�سوتي

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

750Mbps
 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-( 

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

 خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-(

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

 عايل ال�سرعة +

اخلط ال�سوتي

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

عايل ال�سرعة + اخلط 

ال�سوتي

ال ينطبقال ينطبق

1000Mbps
 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-( 

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

 اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت عايل ال�سرعة+

خط ال�سوت200+درهم X)عدد االأ�سهر املتبقية 1-( 

من احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. 

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

 عايل ال�سرعة +

اخلط ال�سوتي

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

 عايل ال�سرعة +

اخلط ال�سوتي

اإيجار �سهر واحد لالإنرتنت 

 عايل ال�سرعة +

اخلط ال�سوتي

ال ينطبق

12. التواصل مع اتصاالت

يجوز للعميل اأن يتوا�سل مع ات�ساالت للتحدث ب�ساأن اخلدمة )مبا يف ذلك هذه ال�سروط 

اأو  منتج  اأي  اأو  )لالأعمال(  العامة  واالأحكام  ال�سروط  اأو  باخلدمة  اخلا�سة  واالأحكام 

من   35 املادة  يف  املبينة  التوا�سل  قنوات  طريق  عن  ات�ساالت،  تقدمها  اأخرى  خدمة 

ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(. 

13. ضريبة القيمة المضافة

يرجى الرجوع اإىل املادة )14( من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال( لالطالع على 

ال�سروط التي ت�سري على �سريبة القيمة امل�سافة التي ت�سري على اخلدمة.


