استمارة طلب

Business Edge | Internet Bundles
�أه ًال بكم يف ات�صاالت.
يرجى �إكمال هذا الطلب �إذا كنت ترغب يف التقدم بطلب باقة  Internet Bundlesمن � .Business Edgeإن �أي نق�ص يف املعلومات قد ي�سبّب ت�أخري ًا يف تزويدك باخلدمة.
أ .نوع الطلب
 جديد    ترقية/تخفي�ض    قطع اخلدمة    انتقال داخلي   
 نقل من خدمة توفرها ات�صاالت    نقل من مزود خدمة �آخر   

انتقال خارجي

جتديد العقد

ب .معلومات الشركة
ا�سم ال�شركة::

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عنوان الفواتري يف دولة الإمارات� ................................................................................................................................ :صندوق الربيد ................................................................. :الإمارة:
رقم املكتب .............................................................................................. :رقم الفاك�س .............................................................................................. :رقم الت�سجيل ال�ضريبي (:)TRN

..............................................................................

...............................................................................

تفا�صيل االت�صال بال�شخ�ص الفني:
°اال�سم° ............................................................................................... :رقم املوبايل° .......................................................................................... :الربيد الإلكرتوين:

........................................................................................................................

ج .تفاصيل االتصال بالشخص المعني
 ر�سالة تفوي�ض
 وكالة قانونية
°اال�سم........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:
ال�صفة الوظيفية............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
°رقم املوبايل° ........................................................................................................................................ :الربيد الإلكرتوين............................................................................................................................................................................................... :
 جواز ال�سفر
نوع م�ستند �إثبات الهوية  :بطاقة هوية دولة الإمارات
رقم م�ستند �إثبات الهوية .......................................................................................... :تاريخ الإ�صدار .......................................................................................... :تاريخ الإنتهاء............................................................................................... :
اجلن�سية................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
د .بيانات الفاتورة

�سيتم �إر�سال الفاتورة ب�شكل تلقائي �إىل الربيد الإلكرتوين املذكور هنا:

°الربيد الإلكرتوين:
اللغة�  :إجنليزي  عربي
للح�صول على فاتورة مف�صلة ،قم بالت�سجيل عرب بوابة الأعمال الإلكرتونية  businessonline.etisalat.aeلت�صل �إليها يف �أي وقت تريد ،كما ميكنك التقدم بطلبك عرب
االت�صال بنا على .800 5800
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

يف حال رغبت باحل�صول على ن�سخة مطبوعة ،فريجى االت�صال على �( 800 5800سيتم تزويدك بن�سخة خمت�صرة فقط).

°حقول �إجبارية

هـ  .تحويل خدمات اتصاالت الحالية

تفا�صيل احل�ساب لعمالء الإنرتنت ،اخلط الثابت� Business Quick Start، Business Super Plus Voice ،أو .Business in a Box


.Business Super

DEL/PABX/Business in a Box/Business Quick Start/BusinessSuper + Voic 
DEL/PABX/Business in a Box/Business Quick Start/BusinessSuper + Voice 

رقم الح�ساب
رقم الح�ساب ���������������������������������������������������������������(الرقم الرئي�سي)
رقم الح�ساب ������������������������������������������������������(خط مكاملات العميل)
���������������������������������������������������������������������������������������������������

*الأ�سعار ال ت�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ”“VAT
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و .العمالء الجدد أو االنتقال من خدمة غير تابعة لـ «اتصاالت»

عنوان تركيب اخلدمة (يف حال االنتقال ،يرجى تقدمي تفا�صيل املوقع اجلديد ورقم احل�ساب احلايل �أدناه)
البناية .............................................................................................................................. :الطابق ...............................................................................:رقم ال�شقة:

..........................................................................................................................................

املنطقة ........................................................................................................................... :املدينة� ................................................................................:صندوق الربيد:

...............................................................................................................................

رقم هاتف ميكننا الإت�صال به يف نف�س املكتب  /املبنى* ....................................................................................................................... :قطعة الأر�ض ................................................ :رقم مكاين:
رقم احل�ساب احلايل*  .........................................................................................................................................................:ات�صاالت

................................................

 غريتابع لـ ات�صاالت

*حقول �إجبارية

*يف حال مل يكن للعميل خدمات تابعة الت�صاالت ،فال مانع �أن يكون رقم هاتف االت�صال ورقم احل�ساب هو نف�سه.

ز .باقات
يرجى اختيار باقة  High Speed Internetاخلا�صة بك يف عقد ا�شرتاكك املمتد لعام واحد.
يف حال ترقية  /تخفي�ض باقة الإنرتنت ،فريجى ذكر رقم ح�ساب خدمة  Internet Bundlesاخلا�صة بك  ..............................................................................................وحدد الباقة املطلوبة �أدناه.
�أ .باقة High Speed Internet
إنترنت غير محدود

200Mbps

400Mbps

550Mbps

750Mbps

1000Mbps

200Mbps

400Mbps

550Mbps

750Mbps

1000Mbps

20Mbps

40Mbps
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�سرعة التحميل
�سرعة الرفع
جدار احلماية ال�سحابي (حماية ال�شبكة)
خدمات  Business Edgeاملت�ضمنة يف الباقة**
ال�سعة الإلكرتونية
ر�سائل الربيد الإلكرتوين للأعمال
ال�سعة لكل بريد �إلكرتوين
تراخي�ص برامج مكافحة الفريو�سات
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Switch

ا�سم النطاق
الرقم الرئي�سي

نطاق  1فقط
رقم رئي�سي 1
خط واحد مع مزايا متطورة مثل مكاملات الفيديو واملكاملات ال�صوتية والر�سائل والتواجد بالإ�ضافة
�إىل خا�صية  DIDوباقة الـ  100دقيقة مرنة
 هاتف عادي جماين    هاتف ال �سلكي  13 +درهم ًا �شهري ًا    هاتف الفيديو  95 +درهم ًا �شهري ًا
مزايا  PABXمثل خا�صية الرد التلقائي ( ،)IVRجمموعات  ،Huntخيارات حتويل املكاملة،
املكاملات اجلماعية ،الربيد ال�صوتي (املر�سال) وغريها الكثري

دقائق مت�ضمنة يف باقة Voice Line

جهاز هاتف مت�ضمن
Cloud PABX

ر�سوم الإيجار (درهم�/شهرياً)
ر�سوم العقد ال�شهرية* (درهم�/شهرياً)

 1,095

 1,475

 1,875

 2,475

 3,375

1,395

1,775

2,175

2,775

3,675

*تُط ّبق ر�سوم العقد ال�شهرية ابتدا ًء من ال�سنة التالية ،يف حال مل يج ّدد العميل العقد ال�سنوي.
تطبق ر�سوم تركيب تدفع ملرة واحدة بقيمة  200درهم على العمالء اجلدد.
**خدمات  Business Edgeاملت�ضمنة
اختيار الخدمة

خدمة  Wi-Fiمُدارة تت�ضمن الإعداد ،الرتكيب والدعم

 -مُدارة عرب ال�سحابة مع نقطة و�صول مزدوجة للراديو وتدعم MU-MIMO

 معدّل البيانات الإجمايل -نقاط و�صول لالنت�شار متو�سط الكثافة

خدمة الالفتات الرقمية املُدارة تت�ضمن تلفزيون
 برنامج ت�شغيل لالفتات فائق الأداء حتميل ،حترير ون�شر املحتوى اخلا�ص بك عن بعد عر�ض التقومي مع ر�ؤية �أف�ضل ووا�ضحة لإدارة جدول املحتويات مراقبة و�إدارة وقت ت�شغيل اجلهاز واالت�صال -يت�ضمن الرتكيب والإعداد والدعم عن بعد

الكمية (بدون رسوم)

ب� .إ�ضافات eStore
� أريد اال�شتراك في �إ�ضافات  Free eStoreمع ا�شتراك باقات الإنترنت
• �أداة �شاملة عبر الإنترنت تت�ضمن موقع �إلكتروني ومتجر �إلكتروني ومدفوعات عبر الإنترنت
قطاعا مختلف ًا من ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة وتجار التجزئة و�أكثر من  100نموذج لت�صميم موقع �إلكتروني ينا�سب عملك
• اختر من بين ً 80
• واجهة م�ستخدم متطورة و�سهلة اال�ستخدام لت�صميم وتحرير موقعك الإلكتروني� ،سواء من الكمبيوتر /الكمبيوتر المحمول و�أجهزة الموبايل
• بناء متجر �سهل عبر الإنترنت مع وحدات  product catalogueغير محدودة

ج� .إ�ضافات
• يرجى اختيار عدد امل�ستخدمني الذين يحتاجون �إىل االت�صال ال�صوتي
*Voice Lines

خط Communicate Line
(فيديو ،صوت،
رسائل فورية ومشاركة)

الباقات
ال�صوتية

خط Voice Line
(مكالمات فقط)

خط Collaborate Line 10
(مكالمات صوتية مع 10
مشتركين ،مكالمات فيديو،
ومشاركة الشاشة)

خط Collaborate Line 30
(مكالمات صوتية مع 30
مشتركين ،مكالمات فيديو،
ومشاركة الشاشة)

خطوط فرعية**
(مكالمات ضمن الشركة
فقط)

الر�سوم
(درهم�/شهر)

عدد
اخلطوط

الر�سوم
(درهم�/شهر)

عدد
اخلطوط

الر�سوم
(درهم�/شهر)

عدد
اخلطوط

الر�سوم
(درهم�/شهر)

عدد
اخلطوط

الر�سوم
(درهم�/شهر)

عدد
اخلطوط

110

____

85

____

135

____

140

____

20

____

* يت�ضمن كل خط �صوتي (با�ستثناء اخلط الفرعي)  100دقيقة مرنة وجهاز هاتف عادي.
**اخلط الفرعي ي�أتي �أي�ض ًا مع هاتف قيا�سي ،حيث �أن هذا اخلط ي�سمح ب�إجراء املكاملات ال�صوتية داخل ال�شركة فقط ،وبالتايل ،ف�إنه ال يحتوي على باقات مكاملات  100دقيقة مرنة .كل جمموعة من  5خطوط �صوتية
(� )User voice/Communicat/Collaborateستوفر اال�شرتاك يف خط فرعي واحد..

�سيتم تطبيق خ�صم ملرة واحدة كما يف اجلدول التايل على الفاتورة الأوىل:
• ال�شرتاكات باقات الإنرتنت مع ميزتني �إ�ضافيني �أو �أكرث للخط الثابت
• االنتقال من الباقات احلالية �إىل باقات الإنرتنت مع ترقية للإيجار
باقة اإلنترنت واسع المدى
خصم لمرة واحدة (بالدرهم)

200 Mbps

400 Mbps

550 Mbps

750 Mbps

1000 Mbps

985

1365

1765

2365

3265

• يرجى حتديد نوع الهاتف لكل م�ستخدم �إ�ضايف من االختيارات �أعاله (�أدخل عدد الهواتف املطلوبة مقابل كل نوع من �أنواع الهواتف*)
أقساط لمدة  12شهراً

نوع الهاتف

الر�سوم (درهم�/شهر)

هاتف عادي

غري متاح

عدد الهواتف

____

هاتف ال�سلكي
13

____

هاتف مع ميزة االت�صال املرئي
95

____

هاتف مبيزة االت�صال اجلماعي
95

____

*يجب �أن يكون �إجمايل عدد هواتف  IPاملختارة مماث ًال لعدد خطوط املكاملات املطلوبة

•

الدقائق املرنة املت�ضمنة (حدد خيار باقة الدقائق من اخليارات �أدناه (خيار واحد فقط ليتم حتديده))
نوع الدقائق

 100دقيقة مكاملات مرنة لكل Voice Line
جمموع الدقائق بني جميع امل�ستخدمني ( 80دقيقة مرنة لكل خط �صوتي يف املجموعة)

االختيار




 الفواتير بالدقيقة يمكن ا�ستخدام  100دقيقة دولية داخل الباقة لإجراء المكالمات �إلى �أي من الوجهات المدرجة في القائمة البي�ضاء (ح�سب القائمة الموجودة في .)www.etisalat.ae/biabinternationaldestinationsيتم تح�صيل جميع المكالمات الدولية الأخرى ح�سب ال�سعر العادي للمكالمات الدولية القائمة موجودة على www.etisalat.ae/iddrates
 ر�سوم المكالمات من هاتف ثابت �إلى �آخر :مجا ًنا ( 0.15درهم /دقيقة بعد ا�ستهالك الـ  7،500دقيقة )FUP ر�سوم المكالمات من الهاتف الثابت �إلى الموبايل 0.30 :درهم /دقيقة ر�سوم الإلغاء المبكر خالل الحد الأدنى لمدة العقد :ر�سم �إيجار الخدمة ل�شهر واحد  +عدد الأق�ساط المتبقية من �سعر الجهاز حتى نهاية العقد (الطريقة مو�ضحة في الفقرة  16من ال�شروط والأحكام فيا�ستمارة الطلب)

غرامة الخدمة المجانية 

يرجى املالحظة ب�أنه ميكن �إلغاء هذه اخلدمة يف غ�ضون � 5أيام من تاريخ تفعيلها دون �أي ر�سوم �إلغاء ب�شرط ا�ستيفاء �أي من ال�شرطني �أدناه.
• م�شكلة تقنية :ب�أن ال تعمل اخلدمة كما وعدت بها ات�صاالت �أو �أنها ال تتما�شى مع ال�شروط والأحكام اخلا�صة باخلدمة
• الت�ضليل :عدم �إعالم العميل قبل توقيع العقد
• مت ت�سليم الأجهزة امللحقة بالباقة للعميل ،ومت�ضمنة جميع الإك�س�سوارات وامل�ستندات املوجودة يف العبوة الأ�صلية
ح .األجهزة المدارة اإلضافية والخدمات المهنية

� .1أدخل كمية نقاط و�صول  Wi-Fiاملدارة املطلوبة:


عقد ملدة � 12شهر ًا ب�سعر  150درهم ًا �شهري ًا



� .2أدخل كمية الالفتات الرقمية املُدارة املطلوبة:


عقد ملدة � 12شهر ًا ب�سعر  150درهم ًا �شهري ًا



عقد ملدة � 36شهر ًا ب�سعر  100درهم �شهري ًا
عقد ملدة � 36شهر ًا ب�سعر  100درهم �شهري ًا

 .3اخلدمات املهنية جلدار احلماية ال�سحابي بقيمة  290درهم ًا �شهري ًاc :

•
•
•
•
•

اخلدمات املدارة مع  10طلبات تغيري �شهري ًا
التح ّكم يف عر�ض النطاق الرتددي وحتديد الأولويات
ال�سيا�سات القائمة على امل�ستخدم
فح�ص حركة املرور امل�شفرة
املزيد من حمتوى التقرير

� .4أدخل كمية الرخ�ص املطلوبة لربنامج مكافحة الفريو�سات:



رخ�صة برنامج مكافحة الفريو�سات مميزة (كومبيوتر ،كومبيوتر حممول وجهاز ماك) مقابل  4دراهم �شهري ًا
رخ�صة برنامج مكافحة الفريو�سات للخادم (�أنظمة ت�شغيل ويندوز �أو لينوك�س) مقابل  4دراهم �شهري ًا

ط .التركيب والتوصيل
التوصيل

� cأرغب بالح�صول على � .IP Telephonyسيكون التو�صيل مجان ًا لأول  3خطوط .يطبق مبلغ  200درهم ابتدا ًء من العميل الرابع وما يليه.

Switch

� أرغب في مفتاح جديد
تحويلة  24 Port POEالمدارة:

 عقد لمدة � 24شهر ًا مقابل  55درهم ًا �شهري ًا   عقد لمدة � 36شهر ًا مقابل  40درهم ًا �شهري ًا

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

مزايا الشبكة
 تمكين تحويل المنفذ    تمكين Dynamic DNS

ي .اسم المستخدم التصال اإلنترنت

)(Not applicable for BusinessSuper, BusinessSuper + Voice, Business Quick Start, Business in a Box customers
االختيار الأول

       

االختيار الثاين

       

االختيار الثالث

       

ا�سم امل�ستخدم يجب �أن يحتوي � 2-8أحرف (ميكن �أن تكون �أحرف �أو �أرقام� A-z:أو )0-9

ك .اسم النطاق

)(Not applicable for BusinessSuper, BusinessSuper + Voice, Business Quick Start, Business in a Box customers
 لدي حالي ًا ا�سم نطاق � .................................................................................................................aeأو
� أرغب باحل�صول على ا�سم نطاق  .aeجماين
االختيار الأول

.ae

..................................................................................................................................................................

االختيار الثاين

.ae

..................................................................................................................................................................

.ae
االختيار الثالث
• مدة �إيجار ا�سم النطاق �سنة واحدة كحد �أدنى
• يتم جتديد ا�سم النطاق ب�شكل �سنوي

..................................................................................................................................................................

ل .قطع الخدمة
�أرغب بقطع خدمتي عن احل�ساب رقم ................................................................................................................................................................ :ب�سبب :
 .......................................................................................................................................................................................................................بداية من تاريخ:

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

م .المستندات المطلوبة
 .1الرخ�صة التجارية
 .2تفوي�ض ال�شخ�ص املوقع
 .3بطاقة املن�ش�أة (للعمالء اجلدد فقط)
� .4صورة عن جواز �سفر �ساري املفعول/بطاقة هوية دولة الإمارات/ال�شريك
*يف حال االنتقال من خدمة غري تابعة الت�صاال

 .5عقد �إيجار

 .6طلب �إيقاف اخلدمة*

 .7فاتورة حالية �صادرة عن غري ات�صاالت*

 .8وثيقة TRN

الشروط واألحكام

Business Edge | Internet Bundles
 .1مقدمة

ت�سري هذه ال�شروط والأحكام اخلا�صة (امل�شار �إليها فيما بعد بـ «ال�شروط اخلا�صة
باخلدمة») على اخلدمة املقدمة من ات�صاالت للعميل وتقر�أ مع الأجزاء الأخرى املكونة
لالتفاقية املربمة بني ات�صاالت والعميل التي ت�شمل �أي�ضا ال�شروط والأحكام العامة
(للأعمال).
 .2تعريفات

�أ) «االتفاقية» تعني جممل االتفاق التعاقدي بني ات�صاالت والعميل ب�ش�أن اخلدمة،
والذي يت�ألف من الأجزاء املو�ضحة يف املادة  2.1من ال�شروط والأحكام العامة
(للأعمال) وهذه ال�شروط والأحكام اخلا�صة باخلدمة.
ب) «ر�سوم تخفي�ض اخلدمة» يعني الر�سوم املفرو�ضة على تخفي�ض م�ستوى اخلدمة من
باقة ب�سرعة �أعلى �إىل �سرعة �أقل وفقا للبند .1.1
ج) «ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال)» تعني ال�شروط والأحكام العامة التي تطبقها
ات�صاالت على اخلدمات واملنتجات املخ�ص�صة للأعمال كما هو من�شور للجمهور
على املوقع االلكرتوين الت�صاالت ومتاح �أي�ضا عرب الو�سائط الأخرى امل�شار �إليها يف
املادة  34من ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال).
د) «مدة احلد الأدنى» لها املعنى الوارد يف املادة ( 4ب).
هـ) «اخلدمة» تعني خدمة «بيزن�س �إن بوك�س  »Internet Bundlesكما هو مف�صل يف
املادة � 3أدناه.
و) «جدار احلماية لل�سحابة» يعني جدار احلماية املوجود يف ال�سحابة الذي يحمي
اخلدمة ال�شبكية لتوفري احلماية ملوارد و�أ�صول العميل من خمتلف املخاطر/
التهديدات الأمنية التي ت�أتي من االرتباط بالإنرتنت �أو �شبكة العميل التي تقوم على
ال�شبكة االفرتا�ضية اخلا�صة (.)VPN
ز) «اجلهاز املدار» يعني نقطة الو�صول �إىل واي فاي �أو جهاز �أعمال مدار كما هو حمدد
يف الفقرة (2ح) �أدناه املقدم من ات�صاالت كجزء من اخلدمة.
ح) «خدمة واي فاي املدارة» يعني حل واي فاي ال�سحابي املف�صل يف الفقرة (3ح).
ط) «جهاز االعمال املدار» يعني احلا�سوب املحمول املدار �أو الكمبيوتر اللوحي املدار �أو
الهاتف الذكي املدار املبينة يف الفقرة (3ط).
ي) «�شريك التنفيذ» يعني املقاول املعني من ات�صاالت لإجراء الرتكيب والإعدادات
والتعامل مع طلبات التعديل والدعم.
 .3وصف الخدمة

�أ) تعد خدمة «كالود بيزن�س �إن بوك�س» ح ًال متكام ًال لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
حل مُدجما
للعمالء من قطاع االعمال وال�شركات حيث توفر هذه اخلدمة ً
لالت�صاالت على �أ�سا�س خدمة الهاتف (ي�شار �إليها فيما بعد بـ»اخلدمة ال�صوتية
 )»UCوالإنرتنت الثابت عري�ض النطاق (ي�شار �إليه فيما بعد بـ»الإنرتنت عايل
ال�سرعة») ومعدات العميل االفرتا�ضية (« )»vCPEوجدار احلماية ال�سحابي (وفقا
لباقة اال�شرتاك) واملعدات املدارة.
ب) تتطلب اخلدمة �أن ي�شرتك العميل يف خط �صوتي واحد وخط �إنرتنت عايل �سرعة
واحد على الأقل وخط �صوتي واحد �أو رابط اخلدمة ال�صوتية .UC
ج) ت�شمل اخلدمة ا�سم نطاق وا�ست�ضافة الويب (مبا يف ذلك تخزين الويب) وا�ست�ضافة
الربيد االلكرتوين والأمن الأ�سا�سي للإنرتنت.
د) تختلف حزم اخلدمة وفقًا خليارات النطاق الرتددي ل�شبكة الإنرتنت عالية ال�سرعة
وعدد اخلطوط ال�صوتية و�أنواع باقات خدمة ال�صوت  UCكما هو حمدد يف منوذج
طلب اخلدمة .احلد الأق�صى لعدد اخلطوط ال�صوتية هو مائتي ( )200خط لكل
موقع .لأكرث من �أربعة ( )4خطوط �صوتية �إىل غاية مائتي ( )200خط ،يجب
على العميل �إ�ضافة مفتاح تبديل .يجوز للعميل ا�ستخدام �أي مفتاح تبديل �أو ميكنه
التقدم بطلب منف�صل �إىل ات�صاالت لتوفري بدالة كمنتج �إ�ضايف ال ي�شكل جزءًا من
اخلدمة ،كما هو مو�ضح يف البند  10حتت عنوان «مفاتيح �إ�ضافية».
ه) اخلدمة ال�صوتية UC
� )1سيتم �إعداد خدمة ال�صوت  UCم�سبقًا لال�ستخدام بوا�سطة هواتف مكتبية
أي�ضا (�إن وجدت يف
باخلط الثابت توفرها ات�صاالت .ميكن ا�ستخدامها � ً
الباقة ال�صوتية املطلوبة) بوا�سطة �أجهزة الكمبيوتر �أو احلا�سوب املحمول �أو
الكمبيوتر اللوحي �أو الهواتف الذكية.
 )2يتم الو�صول �إىل خدمة ال�صوت  UCوا�ستخدامهما عرب �إجراءات امل�صادقة،
با�ستخدام ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور/رمز  ،PINوقد ي�ؤدي الك�شف عن
تفا�صيل كلمات املرور للغري �إىل ا�ستخدام�/إ�ساءة ا�ستخدام اخلدمات با�سم
امل�ستخدم.
 )3بالن�سبة خلدمة ال�صوت  ،UCتخ�ص�ص ات�صاالت للعميل رقما من خطة
الرتقيم الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة .لكل رقم جغرايف مطلوب،
يجب �أن يحدد العميل املكان الذي �سيتم ا�ستخدام الرقم فيه.
 )4يت�ضمن كل خط �صوت  100دقيقة مرنة لال�ستخدام الوطني من الثابت �إىل
املتحرك �أو دقائق دولية لأي وجهة دولية ،با�ستثناء بع�ض الوجهات الدولية
املدرجة يف القائمة ال�سوداء (ميكن االطالع على الوجهات امل�سموح بها على
 )www.etisalat.ae/biabinternationaldestinationsوهاتف بروتوكول
االنرتنت وفقا للأ�سعار املحددة يف منوذج طلب اخلدمة .ر�سوم اخلدمة
خارج الباقة (بعد الدقائق املرنة) للمكاملات الهاتفية املحلية من الثابت �إىل
املتحرك �ستكون وفقا للر�سوم القيا�سية من اخلط الثابت �إىل املتحرك .ر�سوم
اخلدمة (خارج الدقائق املرنة) للمكاملات الهاتفية الثابتة �إىل الوجهات
الدولية تكون وفقا للر�سوم القيا�سية للخط الثابت خارج �أوقات الذروة على
مدار � 24ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع ،و�سيتم فر�ض ر�سوم على اال�ستخدام خارج
الباقة على �أ�سا�س الثانية يف الفاتورة.
و) جدار احلماية ال�سحابية
 .1هذا حل قائم على احلو�سبة ال�سحابية حيث يتم ا�ست�ضافة «جدار احلماية
ال�سحابية» يف من�ش�أة ات�صاالت دون �أي ن�شر لأجهزة جدار احلماية يف مقر

أي�ضا ا�شرتاكات احلماية الأمنية والإعدادات الأوتوماتيكية
العميل .وي�شمل � ً
ملرة واحدة والدعم امل�ستمر عن بُعد .يوفر هذا احلل �إدارة عن بعد من قبل
العميل عرب بوابة ات�صاالت (� )https://businessonline.etisalat.aeأو
عن بعد من خالل مركز االت�صال التابع الت�صاالت.
 .2الإعدادات الأ�سا�سية جلدار احلماية ال�سحابي يغطي ما يلي:
•	�إعدادات الواجهة الأ�سا�سية للم�ستخدم واملنطقة وعنوان بروتوكول
االنرتنت (من الداخل واخلارج)
• كافة ميزات جدار احلماية املبينة يف اخلطة.
• اجلدار الناري يوفر حماية من اجليل التايل للبنية التحتية للعمالء.
• توجيه �أمامي وعك�سي للو�صول �إىل الإنرتنت الأ�سا�سي للبنية الأ�سا�سية
ل�شبكة م�ستخدم .LAN
• الو�صول �إىل جدار احلماية عرب الإنرتنت.
• تقارير مرور البيانات.
 .3الت�أثري �إذا ا�ستمر العميل يف ا�ستخدام جدار احلماية احلايل اخلا�ص به على
التوازي:
• ميكن �أن يكون لدى العميل جدار احلماية اخلا�ص به من امل�ستوى 3
لت�صفية البيانات ،ولكن لن يتم متكني ميزات اجليل التايل لأنها قد ت�ؤدي
�إىل خلل يف الأداء.
• ال ميكن للعميل �إجراء ترجمة عنوان ال�شبكة ( )NATمن اخلا�ص �إىل
العام.
أي�ضا على «اتفاقية اال�شرتاك يف
 .4با�ستخدام اخلدمة ،يوافق العميل � ً
 »Forcepointاملتاحة يف https://www.forcepoint.com/legal/
forcepoint-subscription-agreement

� .5ستوفر «ات�صاالت» بيانات ت�سجيل الدخول �إىل بوابة «ات�صاالت» ،مما �سيمكن
العميل من تغيري �إعدادات «جدار احلماية ال�سحابي» .يتحمل العميل وحده
م�س�ؤولية �أي تغيريات يقدمها يف �إعدادات جدار احلماية ال�سحابي.
 .6يقر العميل ب�أن ات�صاالت �ست�أخذ بعني االعتبار كل من ميلك كلمات ت�سجيل
الدخول ويكون قادرًا على الدخول �إىل بوابة ات�صاالت ،ك�شخ�ص م�ؤهل لإجراء
تغيريات يف الإعدادات .ال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية �إجراء �أي عمليات حتقق
�أخرى.
�	.7إذا طلب العميل �إجراء تغيريات يف الإعدادات ،فيجوز له �إجراء تلك
التغيريات عرب الإنرتنت يف بوابة ات�صاالت� .إذا كان العميل م�شرتكًا يف خطة
خدمة احرتافية مبوجب اتفاقية منف�صلة (مثل خطة ات�صاالت املتقدمة �أو
أي�ضا التوا�صل مع مركز
خطة ات�صاالت لل�شخ�صيات املهمة) ،فيجوز له � ً
االت�صال التابع الت�صاالت من خالل تقدمي ببيانات تعريفه �إىل مركز
االت�صال.
ز) خدمة واي فاي املُدارة
 .1خدمة واي فاي املدارة هي عبارة عن حل متكامل للأجهزة والربامج
واخلدمات ال�سحابية يتم ت�شغيلها بوا�سطة «( Cisco Merakiاملورد
اخلارجي») .تتكون خدمة واي فاي املدارة من )1( :نقاط و�صول Cisco
( Merakiي�شار �إليها بـ»نقاط الو�صول»)؛ و ( )2هند�سة ال�شبكات املدارة
�سحابيا ،مبا يف ذلك لوحة التحكم عرب �شبكة الإنرتنت (ي�شار �إليها بـ»لوحة
التحكم») التي متكن العميل من �إدارة ال�شبكة .لال�ستفادة من خدمة واي فاي
املدارة ،يجب على العميل املوافقة على البنود وال�شروط التي تطبقها Cisco
.Meraki
 .2يدرك العميل ويقر �أن �أداء واي فاي قد يختلف من موقع �إىل �آخر وقد يت�أثر
باملقاطع اخلر�سانية و�أق�سام اجلدران والأبواب الفوالذية والأ�سطح املعدنية
ودرجة احلرارة والرطوبة والعوامل البيئية وغريها من باقي املعدات يف موقع
العميل .ميكن �أن تو�صي ات�صاالت العميل ب�إيقاف ت�شغيل �شبكة واي فاي
املدجمة يف موجه ال�شبكة �أو بوابة  ADSLاخلا�صة بالعميل ب�شكل دائم ملنع
ت�شوي�ش الإ�شارة وتلوث الرتدد الال�سلكي يف موقع العميل.
ط)	�أجهزة الأعمال املدارة
 .1جهاز الأعمال املُدار يعني الكمبيوتر املحمول املدار/الهاتف الذكي املدار/
الكمبيوتر اللوحي املدار الذي توفره ات�صاالت للعميل كجزء من اخلدمة.
�	.2أجهزة الأعمال املدارة التي توفرها ات�صاالت مبوجب اخلدمة يتم متكينها
مبيزة �إدارة اجلهاز.
 .3ميزة �إدارة اجلهاز لأجهزة االعمال املدارة متكن ات�صاالت من �إر�سال
�إ�شعارات عن الدفعات امل�ستحقة عن بعد وتعليق ا�ستخدام �أجهزة الأعمال
املُدارة يف حالة الإخفاق يف �سداد الفاتورة ال�شهرية كما هو مو�ضح يف الفقرة
( 8ب).
ي) ا�سم النطاق
� .1ستقدم ات�صاالت طلبا �إىل اجلهة التنظيمية ذات ال�صلة للح�صول على ا�سم
نطاق نيابة عن العميل ،ولن تكون هناك تكلفة �إ�ضافية على العميل ال�سم
النطاق خالل مدة االتفاقية.
 .2احلد الأدنى لفرتة ا�ستئجار النطاق هو عام واحد (.)1
� .3ستقوم ات�صاالت بتجديد ت�سجيل ا�سم النطاق نيابة عن العميل على �أ�سا�س
�سنوي ،ولن تكون هناك تكلفة �إ�ضافية على العميل لتجديد ا�سم النطاق خالل
مدة االتفاقية.
 .4يخ�ضع توفري ا�سم النطاق للقواعد املعمول بها املتعلقة بت�سجيل ا�سم النطاق
و�/أو جتديده و�/أو �إجراءات و�/أو قواعد اجلهة التنظيمية ذات ال�صلة املعمول
بها من وقت �إىل �آخر.
ك) ا�ست�ضافة الويب :كجزء من خدمة ا�ست�ضافة الويب� ،سيكون العميل قادرًا على
�إن�شاء موقع الويب اخلا�ص به .و�سيكون العميل م�س�ؤو ًال عن �أي حمتوى �أو مادة
ين�شرها العميل �أو �أي �شخ�ص مرخ�ص له من قبل العميل فيما يتعلق با�ست�ضافة

مواقع الويب اخلا�صة بالعميل �أو تطويرها وغري ذلك .يجب على العميل ذكر بيانات
التوا�صل معه (مثل عنوان الربيد الإلكرتوين والعنوان الربيدي) بو�ضوح على موقعه
على االنرتنت .ال تتحمل ات�صاالت �أي م�س�ؤولية �أو التزام من �أي نوع فيما يتعلق ب�أي
موقع للعميل مت �إن�شا�ؤه با�ستخدام اخلدمة.
ل) ا�ست�ضافة الربيد الإلكرتوين :يتم توفري خدمة ا�ست�ضافة الربيد الإلكرتوين وفقًا
ل�سعة التخزين التي توفرها ات�صاالت .مبجرد ملء العميل لتلك ال�سعة �أو جتاوزها،
�سيتم �إرجاع ر�سائل الربيد الإلكرتوين الواردة �إىل املر�سل على �أنها غري قابلة
للت�سليم .ال تتحمل ات�صاالت �أي م�س�ؤولية �أو التزام من �أي نوع فيما يتعلق با�ستخدام
العميل خلدمة ا�ست�ضافة الربيد الإلكرتوين ،مبا يف ذلك حمتوى �أي ر�سائل بريد
�إلكرتوين واردة �أو �صادرة.
 .4بدء االتفاقية ومدتها

�أ) مدة االتفاقية ال تقل عن �سنة واحدة (ي�شار �إليها فيما بعد بـ «احلد الأدنى ملدة
اال�شرتاك») ،وتبد�أ هذه املدة من تاريخ توفري اخلدمة للعميل (ي�شار �إليه فيما بعد
بـ»تاريخ التفعيل») .اخلطوط ال�صوتية الإ�ضافية تخ�ضع اللتزام ال يقل عن �سنة
واحدة (احلد الأدنى ملدة اخلط ال�صوتي) ،والتي تبد�أ اعتبارا من تاريخ قيام
ات�صاالت بتفعيل اخلطوط ال�صوتية الإ�ضافية بنا ًء على طلب مقدم من العميل.
ب) بعد انتهاء مدة احلد الأدنى لال�شرتاك ،يتم جتديد االتفاقية تلقائيًا على �أ�سا�س
�شهري و�ستظل البنود وال�شروط �سارية على اخلدمة .بعد انتهاء احلد الأدنى
لال�شرتاك� ،إذا مل يرغب العميل يف جتديد االتفاقية على �أ�سا�س �شهري ،فيجوز
للعميل �إنهاء االتفاقية وفقًا للمادة  - 9الإنهاء.
ج) ميكن ترقية عر�ض النطاق الرتددي �أثناء وبعد احلد الأدنى لال�شرتاك دون �أي
ر�سوم تثبيت �إ�ضافية� .إذا قام العميل بتخفي�ض عر�ض النطاق الرتددي خالل مدة
احلد الأدنى لال�شرتاك ،يتعني على العميل دفع ر�سوم تخفي�ض وفقًا للمادة 11
(ر�سوم تخفي�ض الباقة).
د) ال ي�ؤدي ترقية عر�ض النطاق الرتددي �أو خف�ضه �إىل �إعادة ت�شغيل احلد الأدنى
لال�شرتاك ،با�ستثناء احلاالت التي يحدث فيها تغيري يف عدد الأجهزة املدارة
املجمعة يف الباقة احلالية للعميل بالنظر �إىل الباقة اجلديدة التي يرغب العميل
يف اال�شرتاك فيها .يتم احت�ساب ر�سوم الإيجار ال�شهري على �أ�سا�س تنا�سبي بدءًا
من التاريخ الذي يتم فيه بالفعل ترقية عر�ض النطاق الرتددي �أو تخفي�ضه ،ح�سب
احلالة ،من طرف ات�صاالت.
 .6الرسوم والفواتير والدفع

�أ) يرجى االطالع على البند  12من ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال) ملعرفة
الر�سوم والفواتري و�أحكام الدفع التي ت�سري على اخلدمة.
ب) يتم احت�ساب ر�سوم الإيجار ال�شهري على �أ�سا�س تنا�سبي من تاريخ التفعيل وحتى
نهاية دورة الفاتورة الأوىل .بعد ذلك ،واعتبارا من دورة الفاتورة التالية ،يتم
حت�صيل ر�سوم الإيجار ال�شهري الكامل مقدمً ا كل �شهري.
ج) �إذا مت �إنهاء اخلدمة قبل نهاية �أي �شهر ،ف�سيتم ح�ساب الفاتورة التي تغطي دورة
الفاتورة النهائية على �أ�سا�س تنا�سبي من بداية ال�شهر وحتى تاريخ �إنهاء اخلدمة.
د) تُفر�ض ر�سوم الإيجار ال�شهري املطبقة �شهريًا مقدمً ا ،وحتت�سب �أي ر�سوم �إ�ضافية
خارج نطاق ا�ستخدام الباقة ال ت�شملها ر�سوم الإيجار ال�شهري ب�صورة �شهرية على
�شكل مت�أخرات.
 .7ائتمان العميل والدفعات المقدمة والودائع

يرجى الرجوع �إىل املادة  13من ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال) ،لالطالع على
�أحكام ائتمان العميل والدفعات املقدمة والودائع التي ت�سري على اخلدمة.
 .8تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من اتصاالت

�أ) يرجى الرجوع �إىل املادة  18من ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال) ،لالطالع على
الأحكام التي ت�سري على تعليق �أو ف�صل �أو �إنهاء اخلدمة �أو االتفاقية من طرف
ات�صاالت.
ب) �أجهزة الأعمال املدارة  -التعليق امل�ؤقت:
 .1عدم الدفع :يف حالة تخلف العميل عن �سداد الر�سوم �إىل ات�صاالت� ،ستقوم
ات�صاالت بتعليق جهاز الأعمال املدارة م�ؤقتًا وحجبه على �أي نوع من
اال�ستخدام� .سيتم رفع التعليق فقط يف حالة دفع الر�سوم امل�ستحقة.
 .2ت�أثري التعليق� :سيظل العميل م�س�ؤو ًال عن جميع ر�سوم ا�ستئجار اخلدمة التي
تكبدها قبل �أو �أثناء التعليق.
 .3مبجرد دفع الر�سوم ،قد حتتاج ات�صاالت �إىل ما قد ي�صل خم�سة (� )5أيام
للتمكن من ا�ستعادة و�صول العميل �إىل خدمة �أجهزة الأعمال املُدارة .ميكن
للعميل االت�صال بالرقم  8005800خلدمات ات�صاالت للأعمال لدفع الر�سوم
واحل�صول على الدعم ال�ستعادة الو�صول �إىل الأجهزة.
 .9إنهاء الخدمة من العميل

�أ) يجوز للعميل �إنهاء اخلدمة بوا�سطة �إ�شعار كتابي م�سبق �إىل ات�صاالت ال يقل عن
خم�سة ع�شر ( )15يومً ا .يقر العميل ب�أنه ،عند ا�ستالم �إ�شعار الإنهاء ،قد ي�ستغرق
الأمر ما ي�صل �إىل  15يومً ا لإنهاء ح�ساب العميل.
ب) يف حالة الإنهاء خالل مدة احلد الأدنى ،يلتزم العميل بدفع ر�سوم �إنهاء مبكر �إىل
ات�صاالت ،وفقًا لل�صيغة التالية:
 .1خط الإنرتنت عايل ال�سرعة:
�أ .ما يعادل ر�سوم �إيجار �شهر واحد ( )1للإنرتنت عايل ال�سرعة؛ و
ب.ر�سوم  vCPEاملقدمة للعميل ،وحت�سب على النحو التايل 100 :درهم X
(عدد الأ�شهر املتبقية )-1من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك؛ و
ج .ر�سوم الأجهزة املدارة املقدمة للعميل حتت�سب على النحو التايل200 :
درهم ( Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك يف
اجلهاز املدار الذي مت �إنهائه .يف حالة وجود العديد من الأجهزة املدارة،
�ستكون الر�سوم املطبقة هي جمموع العمليات احل�سابية لكل جهاز مدار؛
و

د .ر�سوم التبديل (�إن وجدت مع الباقة التي ا�شرتك فيها العميل) املقدمة
للعميل ،وحتت�سب على النحو التايل 100 :درهم ( Xعدد الأ�شهر
املتبقية )-1من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
 .2خط ال�صوت:
�أ .ما يعادل ر�سوم �إيجار �شهر واحد ( )1لكل خط �صوتي؛ و
ب.ر�سوم هاتف بروتوكول االنرتنت املقدم للعميل حتت�سب على النحو التايل:
( 15درهمًا +الق�سط املطبق على هاتف بروتوكول االنرتنت) ( Xعدد
الأ�شهر املتبقية )-1من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك .يف حالة تعدد
هواتف بروتوكول االنرتنت ،تكون الر�سوم املطبقة هي جمموع العمليات
احل�سابية لكل هاتف.
ج .ال ت�سري ر�سوم الإنهاء املبكر عل اخلطوط ال�صوتية الإ�ضافية �إال �إذا
اختار العميل �إنهاء ا�شرتاكات اخلط ال�صوتي قبل نهاية احلد الأدنى
لال�شرتاك يف اخلط ال�صوتي .لتجنب �أي �شك ،ت�سري ر�سوم الإنهاء
املبكر على اخلطوط ال�صوتية ب�شكل م�ستقل عن ا�شرتاك الإنرتنت
عايل ال�سرعة .ي�ؤدي �إنهاء اخلدمة �إىل �إنهاء كل خدمة �إ�ضافية مثل
اخلطوط ال�صوتية الإ�ضافية ،وتوفري هواتف بروتوكول الإنرتنت ،وتوفري
مفاتيح �إ�ضافية ،وا�سم النطاق ،وا�ست�ضافة الويب ،وا�ست�ضافة الربيد
الإلكرتوين� ،إلخ
 .10أحكام أخرى

تركيب خدمة واي فاي املدارة – �أحكام عامة
�أ) يقوم �شريك التنفيذ بتوفري التثبيت والتفعيل والتعامل مع طلبات تغيري الإعدادات
وكذلك ا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها.
ب) �ستقوم ات�صاالت بالتن�سيق مع العميل للح�صول على جميع املعلومات الالزمة لتنفيذ
التثبيت والإعداد القيا�سيني للأجهزة املدارة.
ج) يجب على العميل �أن يت�أكد من جاهزية املوقع ل�ضمان عدم حدوث �أي ت�أخري يف
تركيب اخلدمة .ت�شمل جاهزية موقع العميل على �سبيل املثال ال احل�صر الكابالت
الداخلية الهيكلية و�إمدادات الطاقة الرئي�سية والتهوية املنا�سبة �أو تكييف الهواء
ورفوف اخلزانة وبيئة ال�سالمة جلميع معدات ات�صاالت املثبتة يف موقع العميل.
د) �سيتم ت�سليم وتركيب الأجهزة املدارة يف غ�ضون ثالثة (� )3إىل خم�سة (� )5أيام
عمل من تاريخ توفري الإنرتنت فائق ال�سرعة .مواعيد الت�سليم هي تقديرية من
ات�صاالت بنا ًء على مهل التنفيذ احلالية� .ستقوم ات�صاالت ببذل جهود جتارية
معقولة لتو�صيل الأجهزة املدارة وفقًا ملا مت االتفاق عليه بني الأطراف واملحددة
يف االتفاقية .يجب �إجراء التثبيت ونقل اخلدمات/تغيري املقر فقط خالل �ساعات
العمل العادية (من الأحد �إىل اخلمي�س :من ال�ساعة � 8:00صباحً ا �إىل ال�ساعة 2:00
ظهرا ومن ال�ساعة  3:00ع�صرا �إىل ال�ساعة  6:00م�ساءً) ولن يتم تنفيذها يف �أيام
العطل الر�سمية.
تثبيت خدمة واي فاي املدارة – �أحكام خا�صة
�أ) كجزء من اخلدمة� ،ستقوم ات�صاالت �أو �شريك التنفيذ ب�إجراء الرتكيبات التالية:
 .1تثبيت نقاط الو�صول وفقا لنطاق اال�شغال ،مبا يف ذلك الكابالت من نقاط
الو�صول �إىل �أقرب منفذ �إيرثنت متاح مع توجيه ن�شط �إىل الإنرتنت وربط
ذلك الكابل� .سيغطي التثبيت ما ي�صل �إىل �أربعني ( )40مرتًا من كابل
�إيرثنت� .سيتم توفري حمول التيار املرتدد لكل نقطة و�صول .يتعني على العميل

�أن يوفر الت�صاالت منفذ طاقة ملحول التيار املرتدد .وفقًا التفاقية منف�صلة
بني العميل و�شريك التنفيذ ،يجوز فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على الكابالت �أو
�أعمال التمديدات على العميل يتم االتفاق ب�ش�أنها بني العميل و�شريك التنفيذ
وفقًا لنطاق العمل املطلوب �شريطة �أال تكون ات�صاالت م�س�ؤولة عن �أي تبعات
�أو التزامات قانونية ناجتة عن االتفاقية املوقعة بني �شريك التنفيذ والعميل �أو
ب�سبب �أي �إجراء من جانب �شريك التنفيذ.
�	.2إعداد �صفحة ت�سجيل الدخول �إىل واي فاي ،والتي ميكن الت�صاالت
تخ�صي�صها للعميل� .أثناء تثبيت حل واي فاي املُدار ،ميكن للعميل تزويد
ات�صاالت بال�صور/عنوان  URLالذي ميكن �أن ت�ستخدمه ات�صاالت
لتخ�صي�ص ت�سجيل دخول واي فاي للعميل؛ و
 .3ميكن �إعداد ح�سابات امل�ستخدمني التي متكن امل�ستخدمني النهائيني الذين
حددهم العميل من الو�صول �إىل �إ�صدار ن�سخة خم�ص�صة للقراءة فقط للوحة
التحكم.
ب) يحق للعميل �إجراء  10تغيريات يف �إعدادات كل نقطة و�صول �شهريًا .يخ�ضع �أي
�إعدادات وتغيريات �إ�ضافية يف ال�شبكة لر�سوم �إ�ضافية ،يتعني على العميل التفاو�ض
مبا�شرة مع �شريك التنفيذ� ،أي �إعدادات وتغيريات �إ�ضافية يف ال�شبكة تخ�ضع
التفاقية منف�صلة بني العميل و�شريك التنفيذ.
دعم خدمة واي فاي املدارة
�أ)	�إذا احتاج اجلهاز املُدار (با�ستثناء �أجهزة الأعمال املدارة) �إىل ا�ستبدال خالل مدة
هذه االتفاقية� ،ستقوم ات�صاالت با�ستبدال اجلهاز املعيب خالل يوم العمل التايل
دون �أي ر�سوم �إ�ضافية ،ب�شرط �أال يتم تغيري اجلهاز �أو تعديله ب�أي طريقة كانت �أو
تعر�ضه لأي �إ�ساءة �أو �سوء ا�ستخدام �أو �سوء معاملة من قبل العميل و�أن �أي عيوب يف
اجلهاز ال تن�سب �إىل العميل �أو الغري.
ب)	�إذا تعطلت الأجهزة يف املوقع وبنا ًء على طلب العميل ،يجوز الت�صاالت �إجراء فح�ص
يف املوقع.
ج) يفهم العميل �أنه كجزء من دعم العمالء ،قد حتتاج ات�صاالت �إىل و�صول عن بُعد
�إىل اجلهاز املُدار ومعدات ات�صاالت واملعدات اململوكة للعميل .يوافق العميل على
توفري هذا الو�صول عن بعد ح�سب احلاجة من وقت �إىل �آخر.
د) �ستقوم ات�صاالت ب�إبالغ العميل يف حالة دعم نهاية عمر الأجهزة �أو نهاية البيع
بخ�صو�ص الأجهزة املدارة التي �أوقف ت�صنيعها من قبل املورد �أو الطرف اخلارجي.
�سيتم دعم جميع الطرز املت�أثرة بنهاية البيع حتى نهاية مدة اال�شرتاك� .سيتم
�إ�شعار العمالء بحدث دعم نهاية عمر اجلهاز ،ويف حالة ذلك اال�شعار ،يجب عليهم
التوا�صل مع ات�صاالت لأغرا�ض التخطيط وامليزانية لالنتقال �إىل طرز �أحدث
للأجهزة املدارة.
ه) عندما ي�صل اجلهاز املدار �إىل دعم نهاية العمر خالل مدة اال�شرتاك� ،ستقوم
ات�صاالت با�ستبدال اجلهاز املدار القائم حاليا دون �أي تكلفة �إ�ضافية.
مفاتيح التبديل الإ�ضافية
يجوز للعميل �شراء مفاتيح �إ�ضافية كمنتج منف�صل ال ي�شكل جزءًا من اخلدمة .احلد
الأدنى ملدة اال�شرتاك يف مفاتيح التبديل الإ�ضافية هو �أربعة وع�شرون (� )24شهرًا �أو
�ستة وثالثون (� )36شهرًا ،اعتمادًا على اختيار العميل ،وتبد�أ املدة اعتبارا من تاريخ
قيام «ات�صاالت» بتثبيت مفتاح التبديل الإ�ضايف.
تقييد امل�س�ؤولية
خدمة �صوت UC

ال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية �أي خلل �أو عيوب حمتملة يف الأجهزة املقدمة .يجب على
ات�صاالت �إ�صالح �أو ا�ستبدال الأجهزة التي بها عيوب يف الت�صنيع فقط .وعلى �أي حال،
لن تغطي ات�صاالت الأجهزة املوردة التي تعر�ضت للعبث �أو الك�سر من قبل العميل.
جدار احلماية ال�سحابية
�أ) ال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية �أداء جدار احلماية ال�سحابية مطلقا ،خا�ص ًة يف حالة:
�	)1أمناط جديدة لهجومات/فريو�سات الت�سلل،
 )2الإخفاق يف الك�شف والتخفيف ب�سبب اخل�صائ�ص التي تتجاوز �أي �سيطرة
معقولة الت�صاالت،
 )3الأداء املتدهور الناجم عن العيوب الفنية يف �شبكة العميل �أو عن تغيريات
االعدادات التي �أطلقها العميل،
�	)4أي �أخطاء �أو عيوب ناجتة عن تغيري يف الطريقة التي ي�ستخدم بها العميل
اخلدمة �أو �أي جزء منها.
ب) �ستقوم ات�صاالت بالإعداد االفرتا�ضي جلدار احلماية ال�سحابي بنا ًء على �أف�ضل
ممار�سات املورد لتح�سني �أداء � .HSIإذا قام العميل ب�إطالق �إعدادات خا�صة �أو
�إجراء تغيريات على االعدادات �أو �إ�ضافة املزيد من الأجهزة �إىل �شبكته ،فقد ي�ؤدي
ذلك �إىل تراجع �أداء اخلدمة .ال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية تدهور الأداء.
ج) ال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية �أي حادث �أو خرق �أمني .ات�صاالت لي�ست م�س�ؤولة عن
املواد �أو البيانات �أو املعلومات الواردة يف �أي حمتوى تابع لأي طرف خارجي.
د) ت�ستبعد ات�صاالت �أي التزام �أو م�س�ؤولية عن �أي خ�سارة �أو عدم توفر بيانات
مهما كان �سببها مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر عدم الت�سليم �أو �سوء
اال�ستخدام� /سوء الت�سليم �أو �أي انقطاع  /تعليق للخدمة �أو حمتواها �أو دقة  /جودة
املعلومات املقدمة �أو املتاحة �أو امل�ستلمة �أو املر�سلة.
هـ)	�أي �سوء ا�ستخدام �أو �إ�ساءة ا�ستخدام جلدار احلماية ال�سحابي و�أي خرق �أو انتهاك
ل�شروط و�أحكام االتفاقية يكون على م�س�ؤولية العميل وحده .يجب على العميل
تعوي�ض ات�صاالت وحمايتها �ضد �أي �ضرر من �أي وكافة املطالبات وامل�س�ؤوليات
واخل�سائر والأ�ضرار والتكاليف والنفقات التي تكبدتها ات�صاالت ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر نتيجة خلرق العميل ل�شروط و�أحكام هذه االتفاقية .ومع ذلك ،لن يتم
اعتبار �أو فهم �أي �شيء على النحو التايل )1( :حظر ات�صاالت �أو تقييد حقها يف
بدء الإجراءات اجلنائية �أو املدنية التي تراها منا�سبة �ضد العميل ( )2تقييد حق
ات�صاالت يف �إنهاء هذه االتفاقية.
و) يتحمل العميل وحده امل�س�ؤولية عن �أي خ�سارة نتيجة الإهمال من جانبه.
ز) ال تتحمل ات�صاالت �أي م�س�ؤولية عن �أي �ضرر ناجت عن �أي خط�أ �أو �سهو يف �أي
معلومات �أو تعليمات �أو ن�صو�ص مقدمة من العميل �إىل ات�صاالت ب�ش�أن اخلدمة �أو
�أي �إجراءات تتخذها ات�صاالت بناء على توجيهات العميل.
ح) لن تكون ات�صاالت م�س�ؤولة عن �أي خ�صومات�/إرجاع مبالغ �إىل العميل من الر�سوم
املطبقة يف حالة هجوم يقتحم �شبكة العميل.
ط) لن تكون ات�صاالت م�س�ؤولة جتاه العميل عن الأ�ضرار �أو اخل�سارة �أو ال�ضرر الناجم
عن االنقطاع الكلي �أو اجلزئي جلدار احلماية ال�سحابي.
ي) ال تتحمل ات�صاالت ب�أي حال من الأحوال امل�س�ؤولية جتاه الطرف الآخر �أو موظفيها
�أو مديريها �أو وكالئها �أو املتعاقدين معها �أو العمالء �أو الغري عن خ�سارة الإيرادات
�أو اخل�سائر االقت�صادية الأخرى �أو �أي خ�سارة غري مبا�شرة �أو عر�ضية �أو عقابية �أو
تبعية� ،سواء كانت نا�شئة عن االتفاق/العقد �أو ال�ضرر �أو غريه.

 .11رسوم تخفيض االشتراك

�إىل الباقة

تخفي�ض اال�شرتاك
100Mbps
200Mbps
400Mbps

من الباقة

550Mbps

750Mbps

1000Mbps

100Mbps

200Mbps

400Mbps

550Mbps

750Mbps

1000Mbps

ال ينطبق
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
خط االنرتنت ال�صوتي
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
ال ينطبق
ال ينطبق
عايل ال�سرعة +
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
اخلط ال�صوتي
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت �إيجار �شهر واحد للإنرتنت
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
ال ينطبق
عايل ال�سرعة  +اخلط
عايل ال�سرعة +
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
ال�صوتي
اخلط ال�صوتي
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت �إيجار �شهر واحد للإنرتنت �إيجار �شهر واحد للإنرتنت
�إيجار �شهر واحد للإنرتنت عايل ال�سرعة+
عايل ال�سرعة +
عايل ال�سرعة +
عايل ال�سرعة +
خط ال�صوت+200درهم (Xعدد الأ�شهر املتبقية )-1
اخلط ال�صوتي
اخلط ال�صوتي
اخلط ال�صوتي
من احلد الأدنى ملدة اال�شرتاك.

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

 .12التواصل مع اتصاالت

يجوز للعميل �أن يتوا�صل مع ات�صاالت للتحدث ب�ش�أن اخلدمة (مبا يف ذلك هذه ال�شروط
والأحكام اخلا�صة باخلدمة �أو ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال) �أو �أي منتج �أو
خدمة �أخرى تقدمها ات�صاالت ،عن طريق قنوات التوا�صل املبينة يف املادة  35من
ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال).
 .13ضريبة القيمة المضافة

يرجى الرجوع �إىل املادة ( )14من ال�شروط والأحكام العامة (للأعمال) لالطالع على
ال�شروط التي ت�سري على �ضريبة القيمة امل�ضافة التي ت�سري على اخلدمة.

إقرار
لقد قر�أت جميع ال�شروط والأحكام التي هي جزء من االتفاق التعاقدي بني �شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت “ات�صاالت” وال�شركة و�أنا �أقر ب�أنني �أوافق على ذلك.
ا�سم مقدم الطلب:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

�صفته الوظيفية يف ال�شركة:

.................................................................................................................................................

توقيع مقدم الطلب

تاريخ تقدمي الطلب:

......................................................................................................................................................

ختم ال�شركة

لالستخدام الرسمي فقط
�أ�صدر من قبل موظف «ات�صاالت»:
تفا�صيل االت�صال:

......................................................................................................................................

ال�صفة:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

