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خدمة شبكة االتصال واسعة النطاق )WAN( الُمدارة
ز. معلومات عن الشبكة ومستلزمات باقة خدمة WAN الُمدارة

رقم املوقع: حدد عدد املواقع املطلوب ت�ضجيلها بخدمة WAN املُدارة. اإذا مل تكن الالئحة اأدناه كافية، فباإمكانك ا�ضتخدام ورقة منف�ضلة الإدراج املواقع االإ�ضافية.  .1
عنوان املوقع: اأدخل عنوان املواقع املُدرجة اأدناه. يتوجب اإرفاق خمطط ال�ضبكة وحتديد املواقع املطابقة املُدرجة اأدناه.  .2

�ضرعة �ضبكة WAN: ي�ضري اإىل �ضرعة عر�ص النطاق املحدد اأدناه.  .3
اأنواع باقة خدمة WAN املُدارة: حدد نوع باقة خدمة WAN املُدارة املطلوب للموقع املُدرج اأدناه. يرجى حتديد نوع واحد لكل موقع.  .4

مالحظة مهمة:  .5
WAN املُدارة ي�ضري اإىل بدء اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية )CPE(. اإن م�ضتلزمات اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية مف�ضلة يف ال�ضفحة  خدمة  اأنواع  من  باأي  اال�ضرتاك  اإن  		•

التالية.

)PSTN( لتقوم بعمل CPE يف حالة ف�ضل االت�ضال اأو انقطاعه. يرجى تقدمي طلب منف�ضل للح�ضول على هذه  الهاتف  لتحويل  العامة  بال�ضبكة  ا�ضرتاكًا  بعد  عن  االإدارة  تطلب  		•
اخلدمة.

رقم 

املوقع

عنوان املوقع

)يرجى ذكر رقم الغرفة، الطابق، ا�سم املبنى، املدينة، الإمارة(

WAN سرعة �سبكة�

املقرتنة
نوع باقة خدمة WAN املُدارة املطلوب للموقع املحدد

املوّجه املُدار
جدار احلماية 

املُدار

VPN سبكة�

للحماية 

املُدارة

1

2

3

4

5

)CPE( ح. معلومات موّجه تجهيزات العمالء الطرفية
يتم اإيجار موّجه جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( ب�ضورة �ضهرية. متتد فرتة االإيجار خالل �ضنة واحدة اأو �ضنتني اأو 3 �ضنوات كحّد اأق�ضى. يتم التنازل عن املعدات للعميل بعد انق�ضاء   .1

الفرتة الق�ضوى من 3 �ضنوات على اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية نف�ضها من ات�ضاالت. ال يجب اأن تتخطى املدة بني االإيجار االأويل والتمديد فرتة 3 �ضنوات كحّد اأق�ضى. 

اال�ضرتاك بباقة اخلدمة املُدارة والدعم يف املوقع لتجهيزات العمالء الطرفية مرتبطان بفرتة اإيجار موّجه جتهيزات العمالء الطرفية )مثاًل اإذا كانت فرتة اإيجار موّجه جتهيزات العمالء    .2
الطرفية متتد ل�ضنتني، فذلك ينطبق على اخلدمة املُدارة والدعم يف املوقع لتجهيزات العمالء الطرفية على حّد �ضواء(.

يرتتب دفع غرامة لطلب اإيقاف اال�ضرتاك مبوّجه جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( اأو ترقيته.   .3
تطبق فرتة اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( املحددة يف هذا الطلب على كل املواقع.   .4

اإذا كانت فرتة االإيجار املحددة االأولية متتد لـ 3 �ضنوات، فبالتايل ُيلغى خيار التمديد.   .5
تتوفر 3 خيارات للدعم يف املوقع لتجهيزات العمالء الطرفية 24x7x4 )3 ,8x5x4 )2 ,NBD 8x5 )1. هي خيارات لتحقيق اأعلى م�ضتويات الدعم وال ميكن اعتبارها كاتفاقية م�ضتوى   .6

.SLA اخلدمة

يطبق الدعم يف املوقع لتجهيزات العمالء الطرفية املحدد يف هذا الطلب على كل املواقع.   .7
اإن فرتة توفري الدعم يف املوقع لتجهيزات العمالء الطرفية متتد طوال فرتة اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( املحددة يف هذا الطلب   .8

)CPE( ط. متطلبات فترة إيجار تجهيزات العمالء الطرفية
متديد فرتة اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( - يرجى حتديد خيار واحد )يرجى 

الرجوع اإىل البند 1(

 �ضنة واحدة                    �ضنتان 

فرتة اإيجار جتهيزات العمالء الطرفية )CPE( االأولية )يرجى حتديد خيار واحد(

 �ضنة واحدة                    �ضنتان                   3 �ضنوات

اأخرى

مالحظة: باإمكانك طباعة ن�ضخة عن هذا الطلب اإذا مل توفر ا�ضتمارة طلب تكوين CPE م�ضاحة كافية مللء كل معلوماتك.
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.Managed Private Network  اأقر/ نقر باأن اإكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �ضروط واأحكام »ات�ضاالت« اخلا�ضة بخدمة

تعترب �ضروط واأحكام هذه اخلدمة جزء ال يتجزاأ من �ضروط واأحكام خدمات »ات�ضاالت« املرتبطة بها.

ل. إقرار

لالستخدام الرسمي فقط
ال�ضفة:............................................................................................................................................................................................    ................................................................................................................................. اأ�ضدر من قبل موظف »ات�ضاالت«:

تفا�ضيل االت�ضال:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ي. الفاتورة
 االإجنليزية  العربية        اللغة: 
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 خمت�ضرة   مف�ضلة     2. الربيد         



Managed IPConnect
تعترب هذه ال�ضروط واالأحكام جزًء ال يتجزاأ من اأي اتفاٍق اأو عقٍد يربمه  اأ.  

امل�ضرتك مع »ات�ضاالت«.

تبديل  على   )IPConnect( االنرتنت  بروتوكول  الربط عرب  ترتكز خدمة  ب. 

متعددة  ل�ضركات  تتيح  التي   )MPLS(للتعريفات الربوتوكوالت  متعدد 

با�ضتخدام  واالأمــان  باخل�ضو�ضية  يت�ضم  باأ�ضلوب  بينها  فيما  االت�ضال 

معدات »ات�ضاالت« ومرافق �ضبكتها.

يكون اإيجار خدمة الربط عرب بروتوكول االنرتنت   )IPConnect( ح�ضب  ج. 

كل موقع/عر�ص النطاق الرتددي.

ميكن للعميل اال�ضرتاك مبنفذ ربط متعدد لكل خط ات�ضال. د. 

ميكن للعميل اال�ضرتاك بفئات متعددة من اخلدمات لكل منفذ ربط. هـ. 

�ضيتم  الر�ضوم،  جــدول  يف  تكاليفها   حُتــدد  مل  التي  لل�ضرعات  بالن�ضبة   و. 

احت�ضاب ر�ضومها ح�ضب ال�ضرعة االأعلى التالية.

خلط  الفعلي  التثبيت  عند  واحـــدٍة  ملــرٍة  االإعــــداد  التثبيت  ر�ضم  ُيــدفــع  ز. 

االت�ضال.

ح.  ميكن احل�ضول على معلومات ا�ضافية عن هذه اخلدمة من اأي مركز اأعمال 

�ضبكة  على  لـ»ات�ضاالت«  االلكرتوين  املوقع  مــن      اأو  لـ»ات�ضاالت«  تابع 

.www.etisalat.ae االنرتنت

بروتوكول  عرب  الربط  بخدمة  اخلا�ضة  االإيــجــار  فواتري  اإعـــداد  يجري  ط.  

االنرتنت )IPConnect( كل �ضهر  و�ضتكون م�ضتحقة الدفع عند بداية كل 

دورة فوترة.                                            

زة من طرف »ات�ضاالت«، �ضيتم توفري خدمة الربط الفعلي  ي. يف املناطق املجهَّ

بال�ضبكة )وي�ضمل ذلك كابل االلياف الب�ضرية( جمانًا يف حالة ا�ضرتاك 

العميل بعقٍد مدته �ضنٌة واحدٌة.                            

�ضهر واحد هو احلد االأدنى لفرتة االإيجار جلميع اخلطوط ب�ضرعات بني 2  ك. 

ميجابايت يف الثانية و 10 جيجابايت يف الثانية.

كما تتوفر فرتة اإيجار مدتها �ضنة واحدة للخطوط ذاتها ترتاوح �ضرعتها  ل. 

ا  تخفي�ضً والتي متنح  الثانية  10 جيجابايت يف  اىل  ميجابايت   2 بني  ما 

قدره 15% مقارنًة بر�ضوم اال�ضرتاك ال�ضهري.

اإذا ا�ضرتك العميل بخدمة )IPConnect( بعقٍد ملزٍم مدته �ضنة واحدة ،  م. 

ثم اأوقف ا�ضرتاكه قبل اإكمال تلك املدة، ف�ضيرتتب على العميل دفع ر�ضوم 

االإيجار عن فرتة االلتزام املتبقية من �ضنة العقد اعتباًرا من تاريخ التوقف 

وح�ضب ر�ضوم العقد.

على  ات�ضال  خط  على  العميل  فيها  يح�ضل  التي  اخلا�ضة  احلــاالت  يف  ن. 

اأ�ضا�ص اإعادة الر�ضوم واأوقف خدمته قبل اإكمال فرتة االلتزام، فلن يكون 

عليه دفع ر�ضوم االإيجار عن اجلزء املتبقي من تلك الفرتة.

�ص عر�ص النطاق الرتددي اخلا�ص به �ضمن  ُيعترب العميل الذي يزيد يخفِّ �ص. 

خدمة )IPConnect( م�ضتمًرا بفرتة  التزامه ولن يكون عر�ضًة  لغرامات 

االإنهاء املبكر.

ُيعترب العميل الذي ُيغريِّ نوع الربط اخلا�ص به من الطبقة - 3 اىل الطبقة  ع. 

عرب  الربط  خدمة  �ضمن    )3  - الطبقة  اىل   2  - الطبقة  من  )اأو   2  -

يكون  ولن  التزامه  بفرتة   م�ضتمرًا   )IPConnect( االإنرتنت  بروتوكول 

عر�ضًة لغرامات االإنهاء املبكر.

النهاية  نقطة  من  الب�ضرية  االألــيــاف  بكابل  العميل  مقر  تزويد  �ضيتم  ف. 

اخلا�ضة بــ»ات�ضاالت« اىل غرفة  املعدات اخلا�ضة بالعميل وفًقا ملا يختاره 

من اخليارات التالية:

اخليار 1: يقوم العميل بالرتتيبات الالزمة  لعملية  الربط من نقطة  اأ.  

به  اخلا�ضة  املعدات  غرفة  باجتاه  »ات�ضاالت«  ب  اخلا�ضة   النهاية 

والتي تقع �ضمن مقره على ح�ضابه اخلا�ص.

ب. اخليار 2: �ضتنفذ »ات�ضاالت« العمل كاماًل على اأ�ضا�ص اإعادة الر�ضوم 

، ولكن لن تكون »ات�ضاالت« م�ضوؤولًة عن اأي ا�ضراٍر ميكن اأن تلحق 

مبقر العميل. كما يكون العميل م�ضوؤواًل عن اأي اأ�ضغال مدنية اأو عمل 

قنوات الكابل.

ج. اخليار 3: �ضتنفذ »ات�ضاالت« العمل كاماًل على اأ�ضا�ص تطويري وبناًء 

االأهمية  على  وبناًء  ال�ضركات«  مبيعات  حلول  »اإدارة  تقدير  على 

اال�ضرتاتيجية للم�ضروع وقيمته التجارية.                            

حق الو�سول اىل مقر العميل: ت�ضرتط »ات�ضاالت« لتقدمي خدماتها اأن  �ص. 

ي�ضمح امل�ضرتك ملوظفي »ات�ضاالت« بدخول مقره لتاأدية اأي من واجباتهم 

اأجهزة   �ضحب  اأو  معاينة   اأو  �ضيانة  بهدف  املنا�ضبة  االأوقـــات  جميع  يف 

»ات�ضاالت« ومعداتها. وي�ضرتط كذلك اأن مينح امل�ضرتك »ات�ضاالت« اإذًنا 

بتمديد االأ�ضالك ون�ضب االأعمدة يف عقاره من خالل حق مرور منا�ضب.

ُيدفع  مبلٍغ  على  احل�ضول  يف  بحقها  »ات�ضاالت«  حتتفظ  مقدًما:  الدفع  ق. 

مقدًما لتغطية تكاليف التمديد واالإيجار اأو غري ذلك قبل توفري اخلدمة.                                                           

ل�ضروطها  وفًقا  خدماتها  توفري  يف  بحقها  »ات�ضاالت«  حتتفظ  امللحقات:  ر. 

وال  اأجهزتها  على  ملحقات  برتكيب  ت�ضمح  وال  العالقة  ذات  والت�ضريعات 

التغيري فيها من دون ت�ضريٍح خطي بذلك من »ات�ضاالت«.

االإيداعات: يجوز لـ»ات�ضاالت« االحتفاظ بوديعة ُتوؤخذ من طالب اخلدمة  �ص. 

واالطالع على مراجع االئتمان اخلا�ضة به كلما راأت ذلك �ضرورًيا. وميكن 

لـ»ات�ضاالت« طلب هذه الودائع قبل اإعادة تقدمي خدماتها كتاأمني عن قطع 

اخلدمة ب�ضبب التاأخري يف ت�ضديد احل�ضاب.

ت�ضغيل  اأعطال يف  اأي  االإبــالغ عن  م�ضوؤولية  تقع  الأع��ط��ال:  الإب���اغ عن  ت. 

اجلهاز على عاتق امل�ضرتك. ومُينع عن امل�ضرتك حماولة اإ�ضالح اجلهاز اأو 

تعديله، وال ُي�ضمح الأي  طرف اآخر القيام بذلك. وُي�ضتثنى من ذلك املعدات 

غري التابعة لـ»ات�ضاالت«.

يقدم  اأن  العميل  على  يتعني  قطعها:  اأو  اخلدمة  ب�سحب  الإ�سعار  م��دة  ث. 

عرب  الربط  خدمة  ب�ضاأن  يوًما  ثالثني  عن  مدته  تقل  ال  خطًيا  ا�ضعاًرا 

.)IPConnect( بروتوكول االنرتنت

يتم تطبيق ر�ضوم االإيجارات العادية بالن�ضبة لفرتة االإ�ضعار.            

»ات�ضاالت« خدمتها ال�ضتخدام  تقدم  نقل اخلدمة من م�سرتك لآخ��ر:  خ. 

امل�ضرتك لوحده دون �ضواه. وال يجوز للم�ضرتك نقل خدمته اأو ا�ضتخدامها 

بوا�ضطة �ضخ�ص اآخر �ضواء كان ذلك على نحو موؤقت او دائم بدون موافقٍة 

خطيٍة م�ضبقٍة من »ات�ضاالت«.

فعلًيا  العمل  بدء  بعد  خدمته  طلب  العميل  الغى  اإذا  خدمة:  طلب  اإلغاء  ذ. 

لـ»ات�ضاالت« تكاليف ذلك  اأن يدفع   يف توفري تلك اخلدمة، فيتعني عليه 

العمل. ويجوز لـ »ات�ضاالت« بداًل من ذلك اأن تقتطع هذه التكاليف من اأي 

اأجل احل�ضول  اأن يكون العميل قد دفعه مقدًما من  اأو مبلٍغ ميكن  تاأمنٍي 

على اخلدمة، اأو من اأي ا�ضتحقاقات اأخرى يتعني على »ات�ضاالت« اإعادتها 

للم�ضرتك.

�ضياغة  اأو  تعديل  اأو  تغيري  »ات�ضاالت« احلق يف  متلك  ال�سروط:  تعديل  �ص. 

هذه ال�ضروط واالأحكام من وقت لالآخر كما تراه منا�ضًبا. وُيعدُّ اأي تغيرٍي 

اأو تعديٍل اأو اإعادة �ضياغٍة  لهذه ال�ضروط واالحكام ملزًما للعميل فوًرا من 

التاريخ الذي تن�ضر فيه »ات�ضاالت« ذلك التعديل.

Managed ProConnect
تعترب هذه ال�ضروط واالأحكام جزًء ال يتجزاأ من اأي اتفاٍق اأو عقٍد يربمه أ. 

امل�ضرتك مع »ات�ضاالت«.

ترتكز خدمة )ProConnect( على تبديل متعدد الربوتوكوالت للتعريفات ب. 

)MPLS( التي تتيح   ل�ضركات متعددة االت�ضال فيما بينها باأ�ضلوب يت�ضم 

باخل�ضو�ضية واالأمان عرب معدات »ات�ضاالت« ومرافق �ضبكتها. وت�ضتخدم 

هذه اخلدمة خا�ضية االت�ضال الالمتاثلي .

النطاق ج.  موقع/عر�ص  كل  ح�ضب   )ProConnect( خدمة  اإيجار  يكون 

الرتددي.

ُيدفع ر�ضم التثبيت االإعداد ملرٍة واحدٍة عند التثبيت الفعلي خلط ات�ضال.  د. 

مركز ه.  اأي  من  اخلدمة  هذه  عن  ا�ضافية  معلومات  على  احل�ضول  ميكن 

بـ»ات�ضاالت«  اخلا�ص  االلكرتوين  املوقع  من  اأو  لـ»ات�ضاالت«  تابع  اأعمال 

.www.etisalat.ae على �ضبكة االنرتنت

يجري اإعداد فواتري االإيجار اخلا�ضة بخدمة )ProConnect( كل �ضهر و. 

و�ضتكون م�ضتحقة الدفع عند بداية كل دورة فوترة.

�ضنة واحدة هي احلد االأدنى لفرتة االإيجار جلميع اخلطوط ب�ضرعات بني ز. 

128 كيلوبايت يف الثانية                                                              و 2 
ميجابايت يف الثانية. 

اإذا ا�ضرتك العميل بخدمة )ProConnect( بعقٍد مدته �ضنة واحدة، ثم ح. 

ر�ضوم  دفع  العميل  على  ف�ضيرتتب  املدة،  تلك  اإكمال  قبل  ا�ضرتاكه  اأوقف 

التوقف  تاريخ  من  اعتبارًا  العقد  �ضنة  من  املتبقية  الفرتة  عن  االإيجار 

وح�ضب ر�ضوم العقد.

دفع ط.  االأول  ال�ضهر  اإكمال  قبل  ات�ضاله  خط  يوقف  الذي  العميل  على  يتعني 

ر�ضوم اإيجار ثالثة �ضهور

به ي.  اخلا�ص  الرتددي  النطاق  عر�ص  �ض  يخفِّ يزيد  الذي  العميل  ُيعترب 

�ضمن خدمة )ProConnect( م�ضتمًرا بفرتة التزامه ولن يكون عر�ضًة 

لغرامات االإنهاء املبكر.  

الطبقة-3 ك.  من  به  اخلا�ص  الربط   نوع   ِِِِِِِِِِِِّّّ ُيغري الذي  العميل  ُيعترب 

خدمة  �ضمن    )3 الطبقة-  اىل  الطبقة-2  من  )اأو  الطبقة-2  اىل 

لغرامات  عر�ضًة   يكون  ولن  التزامه  بفرتة   م�ضتمًرا   )ProConnect(

االإنهاء املبكر.

النهاية ل.  نقطة  من  الب�ضرية  االألياف  بكابل  العميل  مقر  تزويد  �ضيتم 

لرغبة  وفًقا  بالعميل  اخلا�ضة  املعدات  غرفة  اىل  بـ»ات�ضاالت«  اخلا�ضة 

العميل الأي من اخليارين التاليني:

نقطة  الربط من  لعملية  الالزمة  بالرتتيبات  العميل  يقوم  . اخليار-1:  اأ 

النهاية اخلا�ضة               بـ»ات�ضاالت« باجتاه غرفة املعدات اخلا�ضة 

بالعميل والتي تقع �ضمن مقره على ح�ضابه اخلا�ص.

ب. اخليار-2: �ضتنفذ »ات�ضاالت« العمل كامالً على اأ�ضا�ص اإعادة الر�ضوم، 

تلحق  اأن  ميكن  ا�ضراٍر  اأي  عن  م�ضوؤولًة  »ات�ضاالت«  تكون  لن  ولكن 

مبقر العميل. كما يكون العميل م�ضوؤوالً عن اأي اأ�ضغال مدنية اأو عمل 

قنوات الكابل.

حق الو�سول اىل مقر العميل: ت�ضرتط »ات�ضاالت«  لتقدمي خدماتها اأن 	. 

ي�ضمح امل�ضرتك ملوظفي »ات�ضاالت« بدخول مقره لتاأدية اأي من  واجباتهم 

اأجهزة  �ضحب  اأو  معاينة  اأو  �ضيانة  بهدف  املنا�ضبة  االأوقات  جميع  يف 

»ات�ضاالت« ومعداتها. وي�ضرتط كذلك اأن مينح امل�ضرتك »ات�ضاالت« اإذًنا 

بتمديد االأ�ضالك ون�ضب االأعمدة يف عقاره من خالل حق مرور منا�ضب.        

ُيدفع ن.  الدفع مقدًما: حتتفظ »ات�ضاالت« بحقها يف احل�ضول على مبلٍغ  

مقدًما لتغطية تكاليف التمديد واالإيجار اأو غري ذلك قبل توفري اخلدمة.

ل�ضروطها 	.  وفًقا  توفري خدماتها  بحقها يف  »ات�ضاالت«  امللحقات: حتتفظ 

وال  اأجهزتها  على  ملحقات  برتكيب  ت�ضمح  وال  العالقة  ذات  والت�ضريعات 

التغيري فيها من دون ت�ضريٍح خطي بذلك من »ات�ضاالت«.

االإيداعات: يجوز لـ»ات�ضاالت« االحتفاظ بوديعة ُتوؤخذ من طالب اخلدمة ع. 

�ضرورًيا.  ذلك   راأت  كلما  به  اخلا�ضة  االئتمان  مراجع    على  واالطالع 

وميكن لـ»ات�ضاالت« طلب هذه الودائع قبل اإعادة  تقدمي خدماتها كتاأمني 

عن قطع اخلدمة ب�ضبب التاأخري يف ت�ضديد احل�ضاب.

ت�ضغيل 	.  يف  اأعطال  اأي  عن  االإبالغ  م�ضوؤولية  تقع  الأعطال:  عن  الإباغ 

اجلهاز على عاتق امل�ضرتك. وميُنع عن امل�ضرتك حماولة اإ�ضالح اجلهاز اأو 

تعديله، وال ُي�ضمح الأي طرف اآخر القيام بذلك. وُي�ضتثنى من ذلك املعدات 

غري التابعة لـ»ات�ضاالت«.

يقدم 	.  اأن  العميل  على  يتعني  قطعها:  اأو  اخلدمة  ب�سحب  الإ�سعار  مدة 

.)ProConnect( ا�ضعاًرا خطًيا مدته ال تقل عن ثالثني يوًما ب�ضاأن خدمة

يتم تطبيق ر�ضوم االإيجارات العادية بالن�ضبة لفرتة االإ�ضعار.    

ال�ضتخدام 	.  »ات�ضاالت« خدمتها  تقدم  نقل اخلدمة من م�سرتك لآخر: 

امل�ضرتك لوحده دون �ضواه. وال يجوز للم�ضرتك نقل خدمته اأو ا�ضتخدامها  

بوا�ضطة �ضخ�ص اآخر �ضواء كان ذلك على نحو موؤقت اأو دائم بدون موافقٍة 

خطيٍة  م�ضبقٍة من »ات�ضاالت«.

فعليًا ر.  العمل  بدء  بعد  خدمته  طلب  العميل  الغى  اإذا  خدمة:  طلب  اإلغاء 

لـ»ات�ضاالت« تكاليف ذلك  اأن يدفع   يف توفري تلك اخلدمة، فيتعني عليه 

العمل. ويجوز ل »ات�ضاالت« بداًل من ذلك اأن تقتطع هذه التكاليف من اأي 

اأجل احل�ضول  اأن يكون العميل قد دفعه مقدًما من  اأو مبلٍغ ميكن  تاأمنٍي 

على اخلدمة، اأو من اأي ا�ضتحقاقات اأخرى يتعني على »ات�ضاالت« اإعادتها 

للم�ضرتك.  

�ضياغة 	.  اأو  تعديل  اأو  تغيري  »ات�ضاالت« احلق يف  ال�سروط: متلك  تعديل 

هذه ال�ضروط واالأحكام من وقت لالآخر كما تراه منا�ضًبا. وُيعدُّ اأي تغيرٍي 

اأو تعديٍل اأو اإعادة �ضياغٍة  لهذه ال�ضروط واالحكام ملزًما للعميل فوًرا من 

التاريخ الذي تن�ضر فيه »ات�ضاالت« ذلك التعديل.

Managed XpressConnect
تعترب هذه ال�ضروط واالأحكام جزًء ال يتجزاأ من اأي اتفاٍق اأو عقٍد يربمه أ. 

امل�ضرتك مع »ات�ضاالت«.

الربوتوكوالت ب.  متعدد  تبديل  على   )XpressConnect( خدمة  ترتكز 

االت�ضال مبوقع  العميل  مواقع  اأحد  ي�ضتطيع  بحيث   )MPLS( للتعريفات

اخر عرب الربط بني نقطة واخرى، اأو ات�ضال موقع رئي�ضي مبواقع بعيدة 

متعددة من خالل ربط نقطة بعدة نقاط حيث يت�ضل كل موفع بعيد مبوقع 

رئي�ضي اآخر بوا�ضطة قناة ات�ضال خم�ض�ضة. وتتيح هذه اخلدمة ل�ضركات 

عرب  واالأمان  باخل�ضو�ضية  يت�ضم  باأ�ضلوب  بينها  فيما  االت�ضال  متعددة 

ا�ضتخدام معدات »ات�ضاالت« ومرافق �ضبكتها.

يكون اإيجار خدمة )XpressConnect( ح�ضب كل رابط  »وت�ضتمل على ج. 

خط ات�ضال واحد يف كل موقع  وم�ضار واحد لربط املوقعني مًعا« عر�ص 

النطاق الرتددي.

ميكن للعميل اال�ضرتاك مب�ضارات ربط متعددة لكل خط ات�ضال.د. 

للخدمة، ه.  جهد  اأف�ضل  وهو  االأ�ضا�ضي  امل�ضار  امل�ضارات:  من  نوعان  يتوفر 

وامل�ضار البالتيني  وهو م�ضار فئة بالتينية متعددة اخلدمة.

�ضيتم و.  الر�ضوم،  جدول  يف  تكاليفها  حُتدد  مل  التي  لل�ضرعات  بالن�ضبة 

احت�ضاب ر�ضومها ح�ضب ال�ضرعة االأعلى التالية.   

ُيدفع ر�ضم التثبيت االإعداد ملرٍة واحدٍة عند تثبيت امل�ضار وخط االت�ضال ز. 

الفعلي.

ميكن احل�ضول على معلومات ا�ضافية عن هذه اخلدمة من م�ضوؤول املبيعات ح. 

اخلا�ص  االلكرتوين  املوقع  من  اأو  لـ»ات�ضاالت«  اأعمال       مركز  اأي  اأو 

.www.etisalat.ae بـ»ات�ضاالت« على �ضبكة االنرتنت

يجري اعداد فواتري االإيجار اخلا�ضة بخدمة XpressConnect كل �ضهر ط. 

و�ضتكون م�ضتحقة الدفع عند بداية كل دورة فوترة.

الربط ي.  خدمة  توفري  �ضيتم  »ات�ضاالت«،  طرف  من  زة  املجهَّ املناطق  يف 

حالة  يف  جمانًا  الب�ضرية(  االلياف  كابل  ذلك  )وي�ضمل  بال�ضبكة  الفعلي 

ا�ضرتاك العميل بعقٍد مدته �ضنٌة واحدٌة.

�ضهر واحد هو احلد االأدنى لفرتة االإيجار جلميع اخلطوط ب�ضرعات بني 2 ك. 

ميجابايت يف الثانية و10 جيجابايت يف الثانية. 

كما تتوفر فرتة اإيجار ملدة �ضنة واحدة  للخطوط ذاتها ترتاوح �ضرعتها ما ل. 

ا قدره  بني 2 ميجابايت اىل 10 جيجابايت يف الثانية والتي متنح تخفي�ضً

%15 مقارنًة بر�ضوم اال�ضرتاك �ضهري.
�ضنة م.  مدته   

ٍ
ملزم بعقٍد    XpressConnect بخدمة  العميل  ا�ضرتك  اإذا 

واحدة ، ثم اأوقف ا�ضرتاكه قبل اإكمال تلك املدة، ف�ضيرتتب على العميل 

دفع ر�ضوم االإيجار عن فرتة االلتزام املتبقية من �ضنة العقد اعتباًرا من 

تاريخ التوقف وح�ضب ر�ضوم العقد.

على ن.  ات�ضال  خط  على  العميل  فيها  يح�ضل  التي  اخلا�ضة  احلاالت  يف 

اأ�ضا�ص اإعادة الر�ضوم واأوقف خدمته قبل اإكمال فرتة االلتزام، فلن يكون 

عليه دفع ر�ضوم االإيجار عن اجلزء املتبقي من تلك الفرتة.

�ص عر�ص النطاق الرتددي اخلا�ص به �ضمن ض.  ُيعترب العميل الذي يزيد يخفِّ

عر�ضًة   يكون  ولن  التزامه  بفرتة   م�ضتمًرا   )XpressConnect( خدمة 

لغرامات االإنهاء املبكر. 

النهاية ع.  نقطة  من  الب�ضرية  االألياف  بكابل  العميل  مقر  تزويد  �ضيتم 

اخلا�ضة  ب »ات�ضاالت« اىل غرفة املعدات اخلا�ضة بالعميل وفًقا ملا يختاره 

من اخليارات التالية:

العميل بالرتتيبات الالزمة  لعملية الربط من نقطة  1: يقوم  اخليار   . اأ 

به  اخلا�ضة  املعدات  غرفة  باجتاه  ات�ضاالت«  ب«  اخلا�ضة  النهاية 

والتي تقع �ضمن مقره على ح�ضابه اخلا�ص.

ب. اخليار 2: �ضتنفذ »ات�ضاالت« العمل كاماًل على اأ�ضا�ص اإعادة الر�ضوم 

، ولكن لن تكون« ات�ضاالت« م�ضوؤولًة عن اأي ا�ضراٍر ميكن اأن تلحق 

مبقر العميل. كما يكون العميل م�ضوؤواًل عن اأي اأ�ضغال مدنية اأو عمل 

قنوات الكابل.

ج. اخليار 3: �ضتنفذ »ات�ضاالت« العمل كاماًل على اأ�ضا�ص تطويري وبناًء 

االأهمية   على  وبــنــاًء  ال�ضركات«  مبيعات  حلول  اإدارة  تقدير«  على 

اال�ضرتاتيجية للم�ضروع وقيمته التجارية.                           

حق الو�سول اىل مقر العميل: ت�ضرتط« ات�ضاالت« لتقدمي خدماتها اأن 	. 

ي�ضمح امل�ضرتك ملوظفي »ات�ضاالت« بدخول مقره لتاأدية اأي من واجباتهم 

اأجهزة  �ضحب  اأو  معاينة  اأو  �ضيانة  بهدف  املنا�ضبة  االأوقات  جميع  يف 

»ات�ضاالت« ومعداتها. وي�ضرتط كذلك اأن مينح امل�ضرتك »ات�ضاالت« اإذًنا 

بتمديد االأ�ضالك ون�ضب االأعمدة يف عقاره من خالل حق مرور منا�ضب.

ُيدفع 	.  الدفع مقدًما: حتتفظ »ات�ضاالت« بحقها يف احل�ضول على مبلغ  

مقدًما لتغطية تكاليف التمديد واالإيجار اأو غري ذلك قبل توفري اخلدمة.                                           

ل�ضروطها 	.  وفًقا  توفري خدماتها  بحقها يف  »ات�ضاالت«  امللحقات: حتتفظ 

اسـتمـارة طلب
Managed Private Network



وال  اأجهزتها  على  ملحقات  برتكيب  ت�ضمح  وال  العالقة  ذات  والت�ضريعات 

التغيري فيها من دون ت�ضريٍح خطي بذلك من »ات�ضاالت«.

االإيداعات: يجوز ل«ات�ضاالت« االحتفاظ بوديعة ُتوؤخذ من طالب اخلدمة ر. 

واالطالع على مراجع االئتمان اخلا�ضة به كلما راأت ذلك �ضرورًيا. وميكن 

عن  كتاأمني  خدماتها  تقدمي  اإعادة   قبل  الودائع  هذه  طلب  لـ»ات�ضاالت« 

قطع اخلدمة ب�ضبب التاأخري يف ت�ضديد احل�ضاب.

ت�ضغيل 	.  يف  اأعطال  اأي  عن  االإبالغ  م�ضوؤولية  تقع  الأعطال:  عن  الإباغ 

اجلهاز على عاتق امل�ضرتك. ومُينع عن امل�ضرتك حماولة اإ�ضالح اجلهاز اأو 

تعديله، وال ُي�ضمح الأي  طرف اآخر القيام بذلك. وُي�ضتثنى من ذلك املعدات 

غري التابعة  ل«ات�ضاالت«.

مدة الإ�سعار ب�سحب اخلدمة اأو قطعها: يتعني على العميل اأن يقدم ا�ضعاًرا ت. 

.)XpressConnect( خطًيا ال تقل مدته عن ثالثني يوًما ب�ضاأن خدمة

يتم تطبيق ر�ضوم االإيجارات العادية بالن�ضبة لفرتة االإ�ضعار.   

ال�ضتخدام 	.  خدمتها  »ات�ضاالت«  تقدم  لآخر:  م�سرتك  من  اخلدمة  نقل 

امل�ضرتك لوحده دون �ضواه. وال يجوز للم�ضرتك نقل خدمته اأو ا�ضتخدامها 

بوا�ضطة �ضخ�ص اآخر �ضواء كان ذلك على نحو موؤقت او دائم بدون موافقٍة 

خطيٍة  م�ضبقٍة من »ات�ضاالت«، وتقدمي �ضهادة عدم ممانعة من الطرفني. 

اإذا الغى العميل طلب خدمته  بعد  بدء العمل فعلًيا 	.  اإلغاء طلب خدمة: 

يف توفري تلك اخلدمة ، فيتعني عليه اأن يدفع  ل« ات�ضاالت« تكاليف ذلك 

العمل. ويجوز لـ »ات�ضاالت«  بداًل من ذلك اأن تقتطع هذه التكاليف من اأي 

اأجل احل�ضول  العميل قد دفعه مقدًما من  اأن يكون  اأو مبلٍغ ميكن  تاأمنٍي 

على اخلدمة، اأو من اأي ا�ضتحقاقات اأخرى يتعني على »ات�ضاالت« اإعادتها 

للم�ضرتك.

اأو �ضياغة  ذ.  اأو تعديل  ال�سروط: متلك »ات�ضاالت« احلق  يف تغيري  تعديل 

هذه ال�ضروط واالأحكام  من وقت لالآخر كما تراه منا�ضًبا. وُيعدُّ اأي تغيرٍي 

اأو تعديٍل اأو اإعادة �ضياغٍة  لهذه ال�ضروط واالحكام ملزًما  للعميل فوًرا من 

التاريخ الذي تن�ضر فيه »ات�ضاالت« ذلك التعديل.  

Managed WAN
الوا�ضعة  املناطق  ل�ضبكة  املدارة  اخلدمة  تقدمي  واالأحكام  ال�ضروط  هذه  تنظم 

)WAN( املقدمة من ات�ضاالت اإىل العميل.

1  النطاق
1.1  تعريفات

خدمة  موفر  و  لالت�ضاالت  االإمارات  موؤ�ض�ضة  اإىل  ت�ضري  ات�ضاالت:   1.1.1
WAN املدارة. 

اخلدمة: ت�ضري اإىل خدمة WAN املدارة  1.1.2
WAN       1.1.3: �ضبكة املناطق الوا�ضعة.

اأو جهة حكومية م�ضرتكة يف  اأو دولية  العميل: �ضركة جتارية حملية   1.1.4
خدمة  WAN املدارة

CPE: املعدات املثبتة يف موقع العميل    1.1.5
SLA: )اتفاقية م�ضتوى اخلدمة(: اخلدمة التي مت االلتزام بت�ضليمها     1.1.6

للعميل. 

يف  يقع  مراقبة  مركز  املركزية(:  ال�ضبكة  عمليات  )مركز    CNOC  1.1.7
معلومات  تكنولوجيا  مهند�ضو  ت�ضغيله   على  ي�ضرف  ات�ضاالت  مقر 

موؤهلني و حمرتفني يقومون باإدارة ر�ضد وتتبع �ضبكة العميل. 

خط ISDN)ال�ضبكة املتكاملة لبيانات اخلدمة(: خط ات�ضال هاتفي   1.1.8
وهو مت�ضلب اإلزامي من العميل  ي�ضتخدم يف عزل اخلطاأ يف خدمة 

WAN املدارة.
ا�ضتكمال  العميل  على  يجب  التي  اال�ضرتاك  ا�ضتمارة  الطلب:  منوذج    1.1.9

بياناتها لال�ضرتاك يف اخلدمة. 

1.1.10  اأمر اخلدمة: اأمر العمل ال�ضادر عن مندوب مبيعات ات�ضاالت ملعاجلة 
متطلبات تقدمي اخلدمة للعميل.  

متطلبات اإعداد موقع العميل: قائمة من املبادئ التوجيهية املطلوبة    1.1.11
من العميل ت�ضمن جاهزية املوقع قبل تركيب اخلدمة. 

اليوم التايل: يوم العمل التايل.    1.1.12
1.1.13  الدعم النهائي للمعدات: ال�ضركة امل�ضنعة مل تعد تنتج املعدات املثبتة 

الدعم.  توفر  يف البيت “CPE”  وال 

1.1.14  نهاية املبيعات: مل تعد يف طور االإنتاج ولكن الدعم ما زال متاحا لفرتة 
معينة من الزمن.

“ات�ضاالت” املثبتة  معدات ات�ضاالت: ي�ضري اإىل املعدات اململوكة لـ    1.1.15
�ضواء يف مقرات العميل اأو “ات�ضاالت”. 

1.2  الخدمة
تتكون خدمة WAN املدارة من اإدارة ال�ضبكة اخلا�ضة بك بالكامل.   1.2.1
وتتكون من 1 ( املعدات املثبتة يف موقع العميل )CPE (  واإدارة املوجه  

و 2 ( ر�ضد رابط الو�ضول لل�ضبكة.

العميل  موقع  يف  املثبتة  املعدات  باإدارة  الت�ضاالت  العميل  ي�ضمح   1.2.2
رابط  ور�ضد  التوجيه  وجهاز  ات�ضاالت  من  املقدمة    ”CPE“

الو�ضول لل�ضبكة. 

ت�ضمل اإدارة خدمة WAN املرافق واالأجهزة والربجميات واخلدمات   1.2.3
الذي  الرابط  نقل  ت�ضمل خدمات  ال  ولكنها  الوثيقة،  املبينة يف هذه 

�ضيتم ا�ضتخدامه مع اخلدمات املذكورة يف البند 1.3 

ت�ضمل اإدارة اخلدمة  التثبيت واالإعداد والدعم و ال�ضيانة و الر�ضد   1.2.4
اال�ضتباقي جلهاز توجيه )CPE( معدات العميل و رابط الو�ضول اإىل 

ال�ضبكة .

ت�ضمل اإدارة CPE على التوريد والرتكيب و االإعداد والدعم و ال�ضيانة   1.2.5
و الر�ضد اال�ضتباقي.

1.3  الخدمات المصاحبة 
اأي خدمة مطلوبة مل�ضاحبة اال�ضرتاك يف خدمة WAN املٌدارة والتي   1.3.1

يجب احل�ضول عليها ب�ضكل منف�ضل.

يجب التقدم بطلب منف�ضل للح�ضول على متطب رابط االت�ضال و   1.3.2
االت�ضال.  لرابط  احتياطية  ن�ضخة  متطب  على  ال�ضيء  نف�ص  ينطبق 

التفاقية  االت�ضال  رابط  تطبيق  يجب  للحل،  ال�ضاملة  اإدارة  لتنفيذ 

م�ضتوى اخلدمة )مثال: ف�ضي اأو ذهبي(.

1.4  خدمة اإلدارة
�ضتقدم ات�ضاالت خدمات مراقبة ال�ضبكة واإدارة اأعطابها على مدار   1.4.1
24 �ضاعة يف اليوم لكامل اأيام ال�ضنة )365(. وت�ضمل هذه اخلدمات 
الك�ضف والعزل  والت�ضخي�ص والتحديث واإ�ضالح وحل م�ضاكل �ضبكة 

العميل.

�ضتن�ضق ات�ضاالت مع املوظفني الفنيني التابعني للعميل للح�ضول على   1.4.2
جميع املعلومات املطلوبة لالإعداد ال�ضحيح للمعدات. وي�ضمح للعميل 

بطلب تغيريات طفيفة على اإعداد CPE بحد اأق�ضى 3 مرات �ضنويا. 

اأي اإعداد اإ�ضايف اأو تغيريات يف ال�ضبكة �ضتخ�ضع لتكاليف اإ�ضافية.

توفر ات�ضاالت نقطة ات�ضال وحيدة للتعامل مع امل�ضاكل التي تطراأ    1.4.3
 ×  24“( االأ�ضبوع  اأيام  طيلة  �ضاعة   24 مدار  على  اخلدمات  على 

خم�ض�ضة  اإنرتنت  بوابة    WAN خدمة  عمالء  �ضي�ضتخدم   .)”7
ال�ضبكة املركزية  لتكون نقطة االت�ضال االأ�ضا�ضية مع مركز عمليات 

الثانوية  االت�ضال  نقطة  يعد  الذي  ات�ضاالت  التابع لـ  

للخدمة.

�ضيقوم نظام ات�ضاالت االآيل لرتقيم امل�ضاكل التي تطراأ على ال�ضبكة   1.4.4
بالتعامل مع مندوب العميل الذي اأبلغ عن امل�ضكل. لكل تقرير عن اأي 

م�ضكل، �ضتحافظ ات�ضاالت على املعلومات اخلا�ضة بامل�ضكلة واحللول 

التي مت اتخاذها والتي ميكن للعميل االطالع عليها من خالل بوابة 

اإنرتنت موؤمنة تابعة الت�ضاالت. 

�ضتن�ضق ات�ضاالت اأي خدمات مقدمة من اأي طرف اآخر تكون مطلوبة   1.4.5
مهند�ضني  ات�ضاالت  �ضرت�ضل  و  اخلدمات،  من  اأجزاء  على  للحفاظ 

نيابة  ال�ضرورة  عند  املوقع  الأداء اخلدمة يف  اأخرى  الأطراف  تابعني 

عن العميل .

من   )in-band( جزء  ال�ضبكة  الإدارة  ات�ضاالت  نظام  �ضي�ضتخدم   1.4.6
رابط WAN التابع للعميل لر�ضد و اإعداد معداتCPE. يلتزم العميل 

بتوفري خط ISDN قيا�ضي للو�ضول اإىل نظام اإدارة ال�ضبكة. 

1.5 خدمة التزويد
ل�ضمان  اأ”  “امللحق  راجع   - املوقع  اإعداد  متطلبات  العميل  يكمل   1.5.1

جاهزية التثبيت.

االآجال  اأ�ضا�ص  على  تقوم  و  تقديرية  ات�ضاالت  من  الت�ضليم  مواعيد   1.5.2
خدمة  لت�ضليم  معقولة  جتارية  جهودا  ات�ضاالت  و�ضتبذل  التقديرية 

يف  املحدد  و  الطرفني  قبل  من  عليه  متفق  هو  كما  املُدارة   WAN
ا�ضتمارة طلب خدمة WAN املُدارة .

ت�ضبب العميل يف تاأخريتوفري اأمر اخلدمات املدارة. �ضتبداأ ات�ضاالت   1.5.3
برابط  املرتبطة  التكاليف  جميع  ت�ضم  التي  الفواتري  باحت�ضاب 

ات�ضاالت انطالقا من تاريخ الت�ضليم االأ�ضلي.

تاريخ  من  يوما   30 من  اأكرث  اخلدمة  ت�ضليم  يف  العميل  تاأخر  اإذا   1.5.4
ويكون  اخلدمة  اأمر  باإلغاء  ات�ضاالت  �ضتقوم  عليها،  املتفق  الت�ضليم 

العميل م�ضوؤوال عن ر�ضوم االإنهاء املبكر .

ف�ضل العميل يف جتهيز موقعه خالل تاريخ التثبيت املتفق عليه لتثبيت   1.5.5
الفا�ضلة.  الزيارة  ر�ضوم  حتمل  اإىل  و�ضيوؤدي  املُدارة،   WAN خدمة 

ت�ضمل  التي  الفواتري  ات�ضاالت يف احت�ضاب  �ضتبداأ  ويف هذه احلالة، 

جميع تكاليف رابط الو�ضول يف تاريخ الربط املتفق عليه والذي مت 

تاأكيده من طرف العميل.

وال�ضيانة  الدعم  من  راق  م�ضتوى  لتوفري  التزامها  من  انطالقا    1.5.6
ل�ضبكات العميل، �ضتقوم ات�ضاالت وفقا لتقديرها اخلا�ص بالتعامل 

و  وال�ضيانة  الرتكيب  لتوفري  طيبة  ب�ضمعة  يتمتع  اآخر  طرف  اأي  مع 

الدعم لتعطيك اعتمادية تامة  واأداء م�ضمونا للخدمة. 

1.6 توفير CPE والدعم الفنى
مبلغ  مقابل  املعدات  هذه  �ضراء  ميكن   :)CPE( العميل  مقر  معدات   1.6.1
يدفع مرة واحدة اأو تاأجريها مقابل  ر�ضوم اإيجار �ضهري موزعة على 

فرتة التعاقد املحددة مع ات�ضاالت كما هو حمدد يف “ا�ضتمارة طلب 

اخلدمة”. ومع تطور التكنولوجيا، قد حتتاج املعدات و الربجميات 

ال�ضركة  دعم  ملتطلبات  وفقا  العميل،  ح�ضاب  على  حتديث،  اإىل 

امل�ضنعة.

تبداأ فرتة تاأجري معدات CPE يف تاريخ تفعيل اخلدمة و �ضوف يدرج   1.6.2
تاريخ اال�ضرتاك مع باقة خدمة االإدارة التي ا�ضرتك فيها العميل. 

نهاية  وعند  ات�ضاالت  من   CPE معدات  موجه  العميل  ي�ضتاأجر   1.6.3
)موجهات   ISR اأجهزة  با�ضرتداد  ات�ضاالت  �ضتقوم  اال�ضرتاك، 

اخلدمة املتكاملة( واملوجهات االأخرى. 

باأنواع  مقره  يف  املركبة   CPE معدات  ترقية  يطلب  اأن  للعميل  ميكن   1.6.4
تاأجري  مدة  من  املبكر  اخلروج  ر�ضوم  �ضتنطبق   ذلك،  ومع  اأخرى؛ 

�ضريان �ضالحية  مدة  الرتقية �ضمن  عملية  اإذا متت  القدمية   CPE
مع  املدارة  اخلدمات  باقة  يف  العميل  ا�ضرتاك  فرتة  �ضتدرج  العقد. 

مدة عقد معدات CPE املثبتة حديثا.

�ضيكون هناك ثالثة تغيريات عن بعد الإعدادات معدات CPE ت�ضمح   1.6.5
بها ات�ضاالت لكل رابط CPE �ضنويا. وبخ�ضو�ص املتطلبات اال�ضافية 

فاإن  به،  امل�ضموح  العدد  تتجاوز  التي   CPE بعد ملعدات  لالإعداد عن 

على  املطبقة  للر�ضوم  وفقا  واحدة  مرة  تدفع  ر�ضوم  يخ�ضع  ذلك 

اخلدمة.

هو  للمعدات  املحلي  الدعم  املوقع:   يف   CPE ملعدات  املحلي  الدعم   1.6.6
اأف�ضل �ضيانة اجلهد من ات�ضاالت اأو ممثليها من �ضركاء معتمدين 

املوقع  الدعم يف  املوقع املحدد يف غ�ضون �ضاعة من خيار  لتكون يف 

الذي اختاره العميل، يف وقت التطبيق.

خيارات الدعم يف املوقع:

لل�ضيانة  املحلية  القيا�ضية  الفرتة  التايل.  العمل  8*5*يوم  ا�ضتجابة  ا. 

اإىل  االأحد  من  املحلي،  بالتوقيت   ،17:00 حتي   9:00 من  هي 

اخلمي�ص، با�ضتثناء اأيام العطل الر�ضمية. �ضوف ت�ضتجيب اإت�ضاالت 

يف موقع العميل  املت�ضرر من يوم العمل التايل اإذا حتققت ات�ضاالت 

بعد الظهر بالتوقيت املحلي. وتبقى   3:00 ال�ضاعة  من امل�ضكلة قبل 

ا�ضتجابة يوم العمل التايل مرهونة بالتوزيع اجلغرايف على اأ�ضا�ص كل 

مدينة على حدة.

ا�ضتجابة 8*5*4. �ضتوفر ات�ضاالت ا�ضتجابة يف اليوم نف�ضه للمعدات  ب. 

حتى   9:00 من  حمليا  املحددة  الرئي�ضية  ال�ضيانة  فرتة  خالل 

اأيام  با�ضتثناء  اخلمي�ص،  اإىل  االأحد  من  املحلي،  بالتوقيت   ،17:00
العطل الر�ضمية. �ضتقوم اإت�ضاالت باال�ضتجابة ملوقع العميل املت�ضرر 

ال�ضاعة  اإذا حتققت ات�ضاالت من امل�ضكلة قبل  يف يوم العمل التايل 

1:00 ظهرا بالتوقيت املحلي. وتبقى اال�ضتجابة يف غ�ضون 4 �ضاعات 
مرهونة بالتوزيع اجلغرايف على اأ�ضا�ص كل موقع على حدة.

نف�ضه  اليوم  يف  ا�ضتجابة  ات�ضاالت  �ضتوفر   .4*7*24 ا�ضتجابة  ج. 

للمعدات بواقع  24 × 7 ، مبا يف ذلك اأيام العطل الر�ضمية. �ضتقوم 

�ضاعات.   4 غ�ضون  يف  املت�ضرر  العميل  ملوقع  باال�ضتجابة  اإت�ضاالت 

اجلغرايف  بالتوزيع  مرهونة  �ضاعات   4 غ�ضون  يف  اال�ضتجابة  وتبقى 

على اأ�ضا�ص كل موقع على حدة.

زيارة الدعم الفني االأولية: يتم اإجراء ت�ضخي�ص اأويل لالأعطال غري   1.6.7
املرتبطة باالأجهزة بوا�ضطة الفنيني امليدانيني مقابل ر�ضوم تدفع مرة 

واحدة لكل زيارة ملوقع العميل. 

*5*يوم  االأولية على عمالء  الفني  الدعم  زيارة  ر�ضوم  �ضيتم تطبيق   1.6.7.1
العمل التايل و 8*5*4. 

�ضيتم تطبيق ر�ضوم زيارة الدعم الفني االأولية على عمالء 24*7*4 .   1.6.7.2 

�ضُتطلع ات�ضاالت العميل يف حالة نهاية دعم املعدات من املُ�ضنع  اأو   1.6.7.3
نهاية دورة بيع معدات CPE نتيجة لتوقف ال�ضركة امل�ضنعة عن انتاج 

انتهت  التي   CPE معدات  كافة  دعم  و�ضيتم   .CPE معدات  دعم  اأو 

دورة بيعها وفقا التفاقيات العميل حتى نهاية العقد. بعد هذه الفرتة، 

مل�ضتوى  اتفاقيات  اأي  تطبيق  عدم  مع  �ضيانة  اأي  ات�ضاالت  توفر  لن 

حياة  دورة  نهاية  عند  احلدث  بهذا  العمالء  اإخطار  يتم  اخلدمة. 

دعم املعدات حيث يطلب منهم  االت�ضال بفريق احل�ضابات لتخطيط 

وتوفري امليزانية لرتقية االجهزة اإىل مناذج CPE احلديثة. و�ضتكون 

تكلفة الهجرة اإىل مناذج CPE احلديثة من م�ضوؤولية العميل.

تتعلق  التي  امل�ضطلحات  اأدناه   نذكر  امل�ضلمة:  اخلدمات  م�ضتوى   1.6.8
بتوفري ودعم معدات CPE، ويجوز الت�ضاالت، بني الفينة واالأخرى، 

دون  ذلك  اخلدمة، مبا يف  �ضمن  ت�ضليمها  يجب  التي  االأمور  تعديل 

مدته   اإ�ضعار  توجيه  بعد  اعتماداتها  و  وقيا�ضاتها  اأهدافها  ح�ضر، 

�ضهر واحد اإىل العميل. و�ضتطبق اتفاقية م�ضتوى اخلدمة على رابط 

االت�ضال. 

لغر�ص   /  CPE معدات/وحدة  ت�ضليم  وقت   :CPE معدات  ت�ضليم   1.6.8.1
CPE يف املخازن، و�ضتة  بتوفر معدات  اأيام رهنا  الرتكيب هو ثالثة 

اأ�ضابيع يف حالة عدم توفر خمزون من املعدات. 

التغيري  واأعمال  التثبيت  اأعمال  اإجراء  يتم  لن  العمل:  �ضاعات   1.6.8.2 

االأحد  العادية وهي من  العمل  �ضاعات  الداخلية خالل  اخلارجية / 

حتى   15:00 ومن   14:00 اإىل    8:00 ال�ضاعة  من  اخلمي�ص  اإىل 

18:00. يتكون يوم العمل من 8 �ضاعات عمل + + 0.75 �ضاعة كحد 
اأق�ضى للوقت التنقل يف الطريق من املكتب اإىل موقع العميل. 

2  رسوم الخدمة
�ضتكون ر�ضوم اال�ضرتاك يف اخلدمة و ر�ضوم تاأجري املعدات املرتبطة   2.1
احل�ضابات  مديري  اأو  ات�ضاالت  مبيعات  مندوبي  لدى  متاحة  بها 

خالل مرحلة التفاو�ص، و�ضوف تكون �ضارية املفعول يف الوقت الذي 

يتقدم العميل فيه بنموذج اال�ضرتاك. 

�ضتكون  التي  الر�ضوم  تلك  مبراجعة  الآخر  وقت  من  ات�ضاالت  تقوم   2.2
متاحة لدى  مدراء احل�ضابات اأو مندوبي مبيعات حلول امل�ضاريع يف 

ات�ضاالت. 

بخالف ر�ضوم اال�ضرتاك املتكررة ، فاإن توفري اخلدمة اأو طلب خدمة   2.3
لدى   متاحة  �ضتكون  التي  واحدة،  مرة  تدفع  لر�ضوم  يخ�ضع  اأخرى 

مدراء احل�ضابات اأو مندوبي مبيعات حلول امل�ضاريع يف ات�ضاالت.

3 الدفع
�ضيتم احت�ضاب ر�ضوم اال�ضرتاك مقدما و �ضوف يتم اإر�ضال  الفواتري   3.1

اإىل عنوان العميل عن ال�ضهر الذي يعقب �ضهر تركيب اخلدمة.

االخفاق يف  الأن  بانتظام  اال�ضرتاك  ر�ضوم  ت�ضوية  العميل  على  يجب   3.2
عدم ت�ضوية  الفواتري يف الوقت املحدد من طرف، مبا يف ذلك فرتة 

عن  م�ضوؤوال  العميل  �ضيكون  و  اخلدمة  انقطاع  عنه  �ضينتج  ال�ضماح، 

الذي  اخلدمات  عقد  اأ�ضا�ص  على  م�ضتحقة  ا�ضرتاك  فرتة  اأي  دفع 

و  اخلدمة  باقة  على  الر�ضوم  تلك  تقت�ضر  لن  العميل.  فيه  ا�ضرتك 

اال�ضرتاك يف املعدات.

4 المدة واإلنهاء
احلد االأدنى ملدة العقد على اأي من باقات خدمة WAN املُدارة هي   4.1
�ضنة واحدة )1( والتي يجب اأن تبداأ يف نف�ص اليوم من ال�ضهر الذي 

مت خالله تاأكيد “تفعيل اخلدمة” و �ضتجدد تلقائيا لفرتات متتالية 

االآخر  اإىل  الطرفني  من  اأي  ير�ضل  حتى   ،)1( واحدة  �ضنة  مدتها 

اإ�ضعارا خطيا مدته 30 يوما عن عزمه اإنهاء هذا االتفاق.

نهاية  قبل  اخلدمة  باقات  من  اأي  يف  اال�ضرتاك  العميل  اأنهى  اإذا   4.2
مدة العقد، يجب على العميل دفع مبلغ ي�ضاوي 100 ٪ من الر�ضوم 

كل  عن  اإنهاوؤها  مت  التي  اخلدمة  بباقة  املرتبطة  املتكررة  ال�ضهرية 

�ضهر من االأ�ضهر املتبقية من مدة العقد.

خا�ضعة  �ضتكون  العقد  مدة  خالل  املطلوبة   CPE معدات  تغيريات   4.3
لر�ضوم االإنهاء املبكر، و�ضوف يوؤدي اإىل تعديل بداية مدة العقد.

اإذا تلقت ات�ضاالت االإ�ضعار اخلطي للعميل باإلغاء اأمر اخلدمة، يبقى   4.4
العميل م�ضوؤوال عن دفع ر�ضوم االإنهاء املبكر.

اإ�ضعار  دون  من  الفور  على  اخلدمة  اإلغاء  يف  احلق  الت�ضاالت  يكون   4.5
م�ضبق للعميل اذا راأت ان العميل خرق �ضروط و اأحكام ا�ضتخدام هذه 

اخلدمة.



5  المسؤولية
5.1 �ضيكون العميل م�ضوؤوال عن دفع ر�ضوم ات�ضاالت املطبقة على اإرجاع املعدات 

اإذا:

كان العميل هو ال�ضبب يف اإرجاعها ب�ضبب خطاأ يف الطلب؛ )اأ( 

تعر�ص اجلهاز للتلف اأثناء وجوده يف حوزة العميل. )ب( 

اأ�ضول  جميع  حماية  عن  م�ضوؤوال  العميل  �ضيكون  ات�ضاالت:  معدات   5.2
ات�ضاالت املثبتة يف مقر العميل.

�ضيكون العميل م�ضوؤوال عن كون املوقع جاهزا لتثبيت معدات جديدة   5.3
)مثل منافذ اإمدادات طاقة كافية، وتكييف الهواء، خزانات واأرفف 

املوقع  اإىل  املهند�ص  اأو  ات�ضاالت  و�ضول  حرية  و�ضيوفر  منا�ضبة(، 

الإجراء العمل املطلوب. عدم القيام بذلك يوؤدي اإىل احت�ضاب ر�ضوم 

زيارة فا�ضلة على العميل وفقا للمعدالت ال�ضارية. ونتيجة لذلك، فاإن 

ات�ضاالت لن تكون م�ضوؤولة عن التثبيت غري املكتمل اأو االأخطاء التي 

مل يتم حلها. 

لن يقوم العميل باإزالة اأي عالمة جتارية بهدف اخلداع ب�ضاأن ملكية   5.4
املعدات دون احل�ضول  نقل هذه  وال  ات�ضاالت  وفرتها  التي  املعدات 

على موافقة خطية من ات�ضاالت.

اأي تاأخري يف عملية التن�ضيق نتيجة  لن تكون ات�ضاالت م�ضوؤولة عن   5.5
لعدم توافر مرافق الهواتف امل�ضتخدمة الأغرا�ص التن�ضيق.

يجب على العميل اأن ميتثل جلميع القوانني املعمول بها والتوجيهات   5.6
ال�ضادرة عن ات�ضاالت وفقا ل�ضروطها و�ضروط خدماتها.

يكون العميل م�ضوؤوال عن اأي اإجراء تتخذه ات�ضاالت اإذا قام العميل   5.7
بنقل اخلدمة اأو بيعها اإىل اأي طرف اآخر دون احل�ضول على موافقة 

م�ضبقة من ات�ضاالت .

يكون العميل م�ضوؤوال عن اأي خ�ضارة ناجتة عن اأي اإهمال من جانب   5.8
العميل.

تدهور  ا(  حالة:  يف  اخلدمة  اأداء  عن  امل�ضوؤولية  تقبل  ال  ات�ضاالت   5.9
االأداء الناجم عن عطل فني يف اأجزاء من �ضبكة العميل التي لي�ضت 

اأو  اأخطاء  اأي  ب(  املُدارة؛  ات�ضاالت  خدمات  تغطية  نطاق  �ضمن 

عيوب ناجمة عن تغيري العميل للطريقة التي ي�ضتخدم بها اخلدمات 

انقطاع  اأي  ات�ضاالت؛ ج(  اأو معرفة من  اإذن  اأي جزء منها دون  اأو 

مقرر اأو خمطط له لتنفيذ اأعمال ال�ضيانة؛ د( اأي حدث من اأحداث 

القوة القاهرة.

ات�ضاالت لي�ضت م�ضوؤولة عن ت�ضحيح اأي خطاأ يف اخلدمة اإذا كان   5.10
اخلطاأ ناجما عن اأحد املوردين ل�ضبكة املنطقة املحلية اأو معدات اأو 

مرافق خارج حدود �ضبكة ات�ضاالت واخلدمات.

يجوز لـ ات�ضاالت من وقت الآخر اإخطار العمالء بالتغريات الكبرية   5.11
على  �ضتوؤثر  ت�ضحيحها،  يتم  مل  اإذا  والتي  اخلدمة،  ا�ضتخدام  يف 

تلبية م�ضتويات اخلدمة. وقد تو�ضي ات�ضاالت  قدرة ات�ضاالت على 

للعمالء  اخلدمة  م�ضتويات  �ضالمة  على  للحفاظ  منا�ضب  باقرتاح 

للتو�ضية ات�ضاالت،  الذين يجب على نفقتهم ترقية اخلدمات وفقا 

احل�ضول  يف  واال�ضتمرار  القبيل  هذا  من  تغيري  اأي  ا�ضتيعاب  وعلى 

على مزايا م�ضتويات اخلدمة.

للبيانات  خ�ضارة  اأي  عن  كانت،  اأيا  م�ضوؤولية  كل  ات�ضاالت  تنفي   5.12
مهما كانت ناجتة عن �ضبيل املثال ال احل�ضر، عدم الت�ضليم ، �ضوء 

ا�ضتخدام اأو �ضوء ت�ضليم  اأو عن اأي انقطاع اأو تعليق اأو اإنهاء للخدمة 

اأو عن املحتويات، اأو دقة و جودة املعلومات اأو املوارد املتاحة اأو تلقيها 

اأو اإر�ضالها من خالل اخلدمة بخالف ما مت االتفاق ب�ضاأنه كجزء من 

اتفاقية م�ضتوى اخلدمة.

اأي �ضوء ا�ضتخدام اأو اإ�ضاءة ا�ضتخدام للخدمة واأي خرق اأو انتهاك   5.13
لهذه ال�ضروط تكون على م�ضوؤولية وتكلفة العميل لوحده. ويجب على 

تعاين  قد  م�ضوؤولية  اأي  �ضد  وحت�ضينها  ات�ضاالت  تعوي�ص  العميل 

منها يف هذا ال�ضدد. ومع ذلك ، ال يوجد هنا ما ميكن اأن يفهم اأو 

يعترب على اأنه حظر اأو تقيد حلق ات�ضاالت يف ال�ضروع يف االإجراءات 

هذه  الإنفاذ  العمالء  �ضد  منا�ضبة  تراها  التي  املدنية  اأو  اجلنائية 

ال�ضروط واالأحكام. كما يحق لـ”ات�ضاالت” قطع اخلدمة عن العميل 

مع اأو بدون �ضابق اإنذار.

للعميل  يجوز  االتفاق،  لهذا  ات�ضاالت بخرق جوهري  قيام  يف حالة   5.14
اإنهاء هذه االتفاقية يف اأي وقت دون اأي التزام من التزامات االإنهاء 

املبكر.

6   القوة القاهرة 
اإنهاء  اأو احلق يف  ال يجوز الأي طرف اأن يكون م�ضوؤوال عن االأ�ضرار   6.1
هذه االتفاقية ب�ضبب اأي تاأخري اأو تق�ضري يف اأداء التزاماته مبوجب 

هذه ال�ضروط واالأحكام اأدناه اإذا كان ال�ضبب يف التاأخري اأو التق�ضري 

ح�ضر،  دون  ذلك،  يف  مبا  اإرادته  عن  خارجة  ظروف  اإىل  راجعا 

يف  مبا   ( احلكومة  تفر�ضها  التي  القيود  و  والقدر  الق�ضاء  اأحداث 

الرخ�ص  من  وغريها  للت�ضدير  ترخي�ص  اأي  اإلغاء  اأو  رف�ص  ذلك 

اآخر  �ضبب  الأي  اأو   / و  الع�ضيان  و  واحلروب  االأخرى(   ال�ضرورية 

خارج عن ال�ضيطرة املعقولة للطرف الذي تاأثر اأداوؤه. 

7  التنازل
تاأخر اأو ف�ضل ات�ضاالت يف تنفيذ اأي من البنود اأعاله ال يعد مبثابة   7.1
بعد  ات�ضاالت  حق  اأو  �ضحتها  على  تاأثريا  اأو  البنود  تلك  عن  تنازل 

ذلك لفر�ص كل اأو اأي من هذه ال�ضروط واالأحكام.

8 التعديالت
من  ات�ضاالت  بوا�ضطة  واالأحكام  ال�ضروط  هذه  وتغيري  تعديل  يجوز   8.1

وقت الآخر مع اأو بدون اإ�ضعار م�ضبق.

9 القانون الُمطبق 
العربية  االإمارات  دولة  لقوانني  وفقا  يطبق  و  االتفاق  هذا  يف�ضر   9.1

املتحدة التي حتكم تطبيقه و�ضريانه.  

10 تسوية المنازعات
حُتل اأي منازعات نا�ضئة عن اأو تتعلق بهذا االتفاق من قبل حماكم   10.1

دولة االإمارات العربية املتحدة. 

نوؤكد هنا مبوجبه باأننا  قراأنا بعناية وفهمنا ما جاء يف هذا االتفاق وباأننا �ضوف 

نلتزم بهذه ال�ضروط واالأحكام. 


