
استمارة طلب
Business Support Services

اأهاًل بكم يف ات�صاالت.

يرجى اإكم�ل هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب ب�قة Business Support Services. الرج�ء التكرم ب�لعلم اأن اأي نق�ص يف املعلوم�ت قد ي�سّبب ت�أخريًا يف تزويدك 

ب�خلدمة.

-   
رقم ح�س�ب اخلدمة الث�بتة احل�لية:

أ. معلومات الشركة
ا�سم ال�سركة: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

عنوان الفواتري يف دولة الإم�رات: ................................................................................................................................ �سندوق الربيد: ................................................................. الإم�رات: .......................................................................

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

تف��سيل الت�س�ل الفنية:

ال�سم: .................................................................................. رقم املوب�يل: ....................................................................................................الربيد الإلكرتوين: ...................................................................................................................................

 ب. تفاصيل االتصال بالشخص المعني
 ر�س�لة تفوي�ص  وك�لة ق�نونية 

ال�سم:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

رقم املوب�يل: .............................................................................................................................................. الربيد الإلكرتوين: .............................................................................................................................................................................................

 جواز ال�سفر نوع م�ستند اإثب�ت الهوية:   بط�قة هوية دولة الإم�رات   

رقم م�ستند اإثب�ت الهوية: .......................................................................................... ت�ريخ الإ�سدار: .......................................................................................... ت�ريخ الإنته�ء: ........................................................................................... 

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

يرجى اختيار الخدمات المطلوبة

خدمات إيداع ضريبة القيمة المضافة

12 شهرًاشرح مختصراسم الباقة
السعر )*درهم/ الشهر( 

القيا�ضية - خدمة اإيداع �ضريبة القيمة امل�ضافة

اإيداع �سريبة القيمة امل�س�فة  •
•   رفع تق�رير �سريبة القيمة امل�س�فة

اأر�سفة امل�ستندات ملدة 5 �سنوات  •
iOS/Android – تطبيق موب�يل  •

275 درهمً�

الف�ضية - خدمة اإيداع �ضريبة القيمة امل�ضافة

)TRN( ت�سجيل �سريبة القيمة امل�س�فة  •
اإيداع ورفع تقرير �سريبة القيمة امل�س�فة  •

تعديل وتن�سيق �سريبة القيمة امل�س�فة  •
مع�ملة اإع�دة ا�ستيف�ء �سريبة القيمة امل�س�فة  •

اأر�سفة امل�ستندات ملدة 5 �سنوات   •
مدير ح�س�ب خ��ص  •

iOS/Android – تطبيق موب�يل  •

500 درهم

الذهبية - خدمة اإيداع �ضريبة القيمة امل�ضافة

جميع مزاي� اخلدمة الف�سية  •
دورة حم��سبة ك�ملة  •

فع�لي�ت ال�سترياد والت�سدير  •
•  ت�سوية خالف�ت البنك وال�سيك�ت املوؤجلة

1,000 درهم


البالتينية - خدمة اإيداع �ضريبة القيمة 

امل�ضافة

جميع مزاي� اخلدمة الف�سية والذهبية  •
زي�رة �سهرية من حم��سب وا�ست�س�ري �سريبة القيمة امل�س�فة  •

بي�ن�ت م�لية موحدة وتدفق�ت نقدية  •
2,500 درهم
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12 شهرًاشرح مختصراسم الباقة
السعر )*درهم/ الشهر( 

ت�ضجيل الرقم ال�ضريبي ملرة واحدة)TRN( 499 درهمً�ت�سجيل �سريبة القيمة امل�س�فة

*تت�سمن الأ�سع�ر �سريبة القيمة امل�س�فة

اإذا اخت�ر العميل اإنه�ء اخلدمة قبل نه�ية احلد الأدنى للمدة املقررة “ع�م واحد”، ف�سيتم احت�س�ب ر�سوم الإنه�ء املبكر والتي �سيدفعه� العميل اإىل ”ات�س�لت” كم� يلي: دفع م� يع�دل ثالثة اأ�سهر جمّمعة عو�سً� عن 

ا�ستئج�ر الب�قة املخت�رة.

ج. بيانات الفاتورة
Business Online Portal   ف�تورة اإلكرتونية  ال�سيغة: 

 بريد اإلكرتوين جديد:...................................................................................................................................................  نف�ص املذكور اأعاله   عنوان الربيد الإلكرتوين: 

 د. إقرار
ب�قة  واأحك�م  �سروط  ك�فة  على  اأوافق/نوافق  ف�إين/فنحن  عليه،  والتوقيع  الطلب  هذا  متطلب�ت  جميع  ب��ستكم�ل  اأنه  ك�مل  ب�سكل  اأدرك/ندرك   اأن�/نحن 

Business Support Services. وتعد ال�سروط والأحك�م املرتبطة بهذه اخلدمة جزءًا ل يتجزاأ من �سروط واأحك�م ات�س�لت اخل��سة ب�خلدم�ت ذات ال�سلة.

ال�سخ�ص  من  التفوي�ص  هذا  على  ح�سلت  قد  اأنني  اأوؤكد  كم�  ب�خلدمة.  يتعلق  فيم�  البي�ن�ت  نقل  بغر�ص  النظ�م  ومعلومت  الإلكرتوين  الربيد  ب��ستخدام  اخلدمة  مزود  اأفو�ص 

)الأ�سخ��ص( اأ�سح�ب وث�ئق التفوي�ص هذه.

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

ت�ريخ تقدمي الطلب:......................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................ �سفته الوظيفية يف ال�سركة:

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

لالستخدام الرسمي فقط

الشركات

  رخ�سة جت�رية �س�رية املفعول   ر�س�لة التفوي�ص    �سورة عن هوية ال�سخ�ص امل�سرح له  

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

رقم املوب�يل: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  اخلتم
لل�سرك�ء/للوكالء
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1. مقدمة 
ت�س��ري ه��ذه ال�س��روط والأح��ك�م اخل��س��ة )امل�س���ر اإليه��� فيم��� بع��د ب��� »ال�س��روط 

اخل��س��ة ب�خلدم��ة«( عل��ى اخلدم��ة املقدم��ة م��ن ات�س�لت للعم��الء، اإ�س�ف��ًة اإىل 

الأجزاء الأخرى املكونة لالتف�قية املربمة بني ات�س�لت والعميل.

2. تعريفات
»�سي��س��ة ال�س��تخدام املقب��ول” املن�سو�ص عليه� يف �س��روط واأح��ك�م اخلدم�ت  )اأ( 

املقدمة عرب النرتنت اأو كم� هو من�سو�ص عليه� ب�سكل وا�سح من قبل �سركة 

»م�يكرو�سوفت”. 

»التف�قي��ة” تعن��ي جممل التف�ق التع�قدي بني ات�س���لت والعميل بخ�سو�ص  )ب( 

اخلدم��ة، حي��ث تت�أل��ف التف�قي��ة م��ن الأج��زاء املدرج��ة يف امل���دة 2.1 م��ن 

ال�سروط والأحك�م الع�مة )خدم�ت الأعم�ل(.

)ج( »العميل” يق�سد به ال�سخ�ص/الكي�ن الذي ي�سرتي اأو ي�سرتك يف اخلدمة.

)د( »ات�س���لت« تعن��ي موؤ�س�س��ة الإم���رات لالت�س���لت واأي م��ن ال�س��رك�ت الت�بعة 

واململوكة له� ب�لك�مل.

ال��الزم  الأويل  الفني/الربجم��ي  الإع��داد  تعن��ي  الأويل”  العمي��ل  »اإع��داد  )ه�( 

ل�س��تخدام اخلدم��ة من قبل العمي��ل للخدمة لأول م��رة، وتقدمي اخلدمة من 

قب��ل ات�س���لت اىل العمي��ل. ومبوجب��ه، ف�إن »اإع��داد العمي��ل الالح��ق« يعني اأي 

اإعداد فني/ برجمي اأول لزم ل�ستخدام اخلدمة والتي تت�سمن، دون ح�سر، 

الإعداد مل�ستخدمني ا�س�فني لنف�ص العميل.      

ال�س��روط والأح��ك�م الع�م��ة )لالأعم���ل(« تعن��ي ال�س��روط الع�م��ة املطبق��ة م��ن  )و(  

ات�س���لت عل��ى منتج���ت وخدم���ت الأعم���ل املن�س��ورة للجمهور عل��ى املوقع 

اللك��رتوين لت�س�لت واملت�حة اأي�س� عرب الو�س���ئط الأخرى امل�س���ر اإليه� يف 

امل�دة 34 من ال�سروط والأحك�م الع�مة لت�س�لت )خدم�ت العم�ل(.

)ز( »مدة احلد الأدنى« له� املعنى الوارد يف امل�دة 4 )ب(.

)ح( »اخلدم���ت املقدمة مب��س��رة على النرتنت« تعني ال�س��روط والأحك�م التي ت�س��ري 

http://( عل��ى ا�س��تخدام العميل للخدم���ت املتوفرة على املوقع اللك��رتوين

اأي  اأو   )www.microsoft.com/licensing/onlineuserights
م�س��در اآخ��ر عل��ى النرتن��ت توف��ره »م�يكرو�س��وفت« له��ذا الغر���ص. وت�سم 

�س��روط اخلدم���ت املقدم��ة مب��س��رة على النرتنت ال�س��روط والأح��ك�م التي 

ت�سري على ا�ستخدام العميل للخدمة اإ�س�فة اإىل �سروط واأحك�م التف�قية.   

»اخلدمة ذات العالقة« تعني خدمة ات�س�لت )التي حتدده� ات�س�لت من وقت  )ط( 

لأخر( التي �ست�س�ف اإليه� اخلدمة مو�سوع هذه ال�سروط. 

»اخلدمة« تعني توفري الربن�مج، كم� هو مو�سح ب�لتف�سيل يف امل�دة 3. )ي( 

”الربن�مج” يعني برن�مج »اأوفي�ص 365« من �سركة »م�يكرو�سوفت«.  )ك( 

»الب�ق��ة« تعن��ي اأي� م��ن »وحدات احلف��ظ« )SKU( مب� يف ذل��ك، دون ح�سر،  )ل( 

”بيزني���ص اإ�س�ن�سلز” و” بيزني�ص” و ”بيزني���ص برمييوم” و ”اإنرتابرايز 

E1” و” اإنرتابرايز E3” وبرن�مج الأر�سفة »اإك�ست�سينج اأونالين اأركيفني«  

»امل�س��تخدمون« يعني امل�س��تخدمني يف اخلدمة والتي ا�سرتك امل�ستخدمني فيه�  )م( 

وفق��� لح��ك�م التف�قي��ة والت��ي تعت��رب ج��زء ل يتجزاأ من م��ن اأعم���ل العميل 

وعملي�ت��ه، وقد يكون ذل��ك موظفي العميل واملتع�قدن اأو وكيل، وي�س��تثنى من 

ذلك الطراف الخرين. 

3. وصف الخدمة
تتمث��ل اخلدم��ة يف توفري برن�مج م�يكرو�س��وفت اأوفي���ص 365 الذي ت�س��ت�سيفه  )اأ(  

 ،)”SKU”( س��ركة »م�يكرو�س��وفت« وتقدم��ه يف ع��دد من وحدات احلف��ظ�

مب� يف ذلك دون ح�سر اخلي�رات الت�لية: 

بيزني���ص اإ�س�ن�س��لز )احلد الأق�سى لعدد امل�س��تخدمني عن طريق العميل    -

املستأجر هو 300( 

بيزني���ص )احلد الأق�سى لعدد امل�س��تخدمني عن طريق العميل امل�ست�أجر    -

هو 300( 

بيزني���ص برمييوم )احلد الأق�سى لعدد امل�س��تخدمني ع��ن طريق العميل    -

امل�ست�أجر هو 300(

 E1 اإنرتابرايز   -

 E3 اإنرتابرايز   -

اإ�س���يف  اأركيف��ني” )كخي���ر  اأونالي��ن  الأر�س��فة ”اإك�ست�س��ينج  برن�م��ج    -

.”E1ل�”بيزني�ص اإ�س�ن�سلز” و”بيزني�ص برمييوم” و”اإنرتابرايز

وت�س��ري ات�س���لت اإىل هذه الوحدات )SKU( ب��� ”الب�ق�ت”. وميكن للعميل  )ب( 

�س��راء ع��دد معني من امل�س��تخدمني يف ب�ق��ة. تقوم م�يكرو�س��وفت وات�س�لت 

بتحديد مزاي� هذه الوحدات )SKU( )وب�لت�يل الب�ق�ت( وميكن اأن تخ�سع 

للتغيري. يجوز ل»م�يكرو�س��وفت« اأوات�س�لت حتديد عدد امل�ستخدمني الذين 

ميكن �سراوؤهم يف اأي ب�قة )اأكرث من 300 م�ستخدم املذكور اأعاله(.

للح�سول على و�سف مف�سل لربن�مج م�يكرو�سوفت اأوفي�ص 365،  )ج( 

https://technet.microsoft.com/library/ يرجى زي�رة الرابط

jj819284.aspx 
 اأو الرابط

https://technet.microsoft.com/en-us/office/dn788955.
،aspx 

اأو اأي م�سدر اآخر عرب الإنرتنت تخ�س�سه م�يكرو�سوفت لهذا الغر�ص.

كم��� يح��ق للعم��الء امل�س��رتكني يف اخلدمة اأن ي�س��تفيدوا من امل�س���ندة الفنية  )د( 

املقدم��ة م��ن ات�س�لت م��ن الأحد اإىل اخلمي���ص من ال�س���عة 7 �سب�ح� حتى 

ال�س���عة 9 م�س���ءا يف معظم ح�لت امل�س�ندة املذكورة اأدن�ه، اإن تع�ون العميل 

ب�س��كل فع�ل لزم حيث انه بدون ذلك التع�ون ل ميكن جن�ح عملية امل�س���ندة 

الفنية. ول تتحمل ات�س�لت م�سوؤولية عواقب اأي تع�ون غري مر�سي من جهة 

العميل. اإذا ك�ن ا�س��م النط�ق الذي يريد العميل ا�س��تخدامه مع اخلدمة غري 

متوف��ر م��ن قبل ات�س�لت، ويكون العميل يف هذه احل�لة امل�س��وؤول الوحيد عن 

ترتيب الإعدادات املن��س��بة. وت�س��مل خدمة امل�س���ندة الن�س��طة الت�لية، على 

�سبيل املث�ل ل احل�سر: 

اأنظم��ة م�يكرو�س��وفت  اإع��داد العمي��ل الأويل والالح��ق للخدم���ت يف   )1(

اخلدم���ت  وتعي��ني  امل�س��تخدمني،  واأ�س��م�ء  العمي��ل  ح�س���ب  )اإن�س���ء 

للم�س��تخدمني، عل��ى �س��بيل املث���ل: اإن�س���ء عن�وين الربي��د الإلكرتوين؛ 

اإن�س�ء ا�سم النط�ق اإذا ك�نت ات�س�لت توفره للعميل(

 outlooks, office( على �س��بيل املث���ل )thick client( ���اإع��داد ال  )2(

)etc

نقل البي�ن�ت احل�لية للعميل من النظم القدمية اخل��سة ب�لعميل )نقل   )3(

بي�ن���ت الربي��د الإلك��رتوين، وبي�ن�ت ”�س��ري بوينت”، وملف���ت ”وان 

درايف”، الخ( نحو م�يكرو�سوفت اأوفي�ص 365 )املتعلقة ب�لتف�قية(

م�س�ندة م� بعد البيع.  )4(

بعد ال�س��رتاك الأول يف اخلدمة، وفيم� يتعلق ب�عداد العميل الأويل، �س��تقوم  )ه�( 

ات�س�لت مب� يلي:

الت�س�ل ب�لعميل وحتديد موعد لإجراء اإعداد اخلدمة الأويل.  )1(

تنفيذ واإجراء اإعدادات اخلدمة وحتديد موعد لنقل البي�ن�ت )اإذا لزم   )2(
الأمر(؛ و

القي�م بنقل البي�ن�ت )اإن وجدت(.  )3(

ا�س��م النط�ق لي���ص جزءا من اخلدمة. وتقع على العميل م�سوؤولية توفري ا�سم  )و( 

النط�ق قبل ال�سرتاك يف اخلدمة، حيث ميكن للعميل ا�ستخدام:

ا�س��م نط���ق العمي��ل احل���يل كج��زء م��ن ا�س��رتاكه يف خدم��ة النرتنت   )1(
العري�ص من ات�س�لت.

ا�س��م نط���ق اآخر للعمي��ل ح�لي� )يكون اإع��داده �سمن م�س��وؤولية العميل   )2(
الفردية(. وي�سف هذا الرابط الإعدادات ال�سرورية ل�سم النط�ق: 

https://support.office.com/en-us/article/Create-DNS-
records-for-Office-365-at-any-DNS-hosting-provider-
7b7b075d-79f9-4e37-8a9e-fb60c1d95166

اأو  

)3( اإذا اأراد العمي��ل ا�س��تخدام ا�س��م نط�ق جديد م��ع اخلدمة، فيجب عليه 

�سراء النط�ق من خالل ات�س�لت قبل ال�سرتاك يف اخلدمة. اإن اأ�سرع 

واأ�س��هل طريق��ة هي ت�س��جيل ا�س��م النط�ق ب��س��تخدام الراب��ط الت�يل: 

https://www.nic.ae

4. بدء الخدمة ومدتها
)اأ( تعت��رب ه��ذه التف�قي��ة ن�ف��ذة وملزم��ة اعتب���را م��ن ت�ري��خ تقدميه��� وموافق��ة 

ات�س�لت عليه� )ي�س�ر اإىل ذلك فيم� بعد ب� »ت�ريخ النف�ذ«(.

)ب( اإن احل��د الأدن��ى مل��دة ال�س��رتاك يف ه��ذه التف�قي��ة ه��و 12 �س��هرا )”مدة 

احل��د الأدنى«(. جت��دد التف�قية تلق�ئي� ملدة ت�لية قدره� 12 �س��هرا، اإل اإذا 

اخت���ر العميل اإنه�ء ال�س��رتاك قبل نه�ية املدة احل�لية. اإ�س�فة م�س��تخدمني 

جدد اأو اإلغ�ء بع�سهم اأو كلهم اأو تعليق بع�سهم اأو كلهم ل يغري �س��يئ� يف مدة 

التف�قية. 

)ج( عندم��� يق��وم العميل اأو ات�س�لت ب�إنه�ء اخلدمة ذات العالقة، ف�س��يتم اأي�س� 

اإنه���ء اخلدم��ة. ل تتحم��ل ات�س���لت اأي م�س��وؤولية عن العواق��ب الن�جتة عن 

اإنه�ء اخلدمة ذات العالقة.

5. التزامات العميل وقيود االستخدام
يج��وز للعمي��ل تزويد اخلدمة للم�س��تخدمني اخل��سني به، ولكن لي���ص اإىل اأي  )اأ( 

ط��رف اآخر. يجب عل��ى العميل اأن ي�سمن امتث�ل هوؤلء امل�س��تخدمني لأحك�م 

ه��ذه التف�قي��ة وجميع القوانني املعمول به� و�س��روط واأح��ك�م اخلدم�ت عرب 

الإنرتنت.

اإن ا�س��تخدام اخلدمة والربامج املرخ�سة تخ�سع ل�س��روط واأحك�م اخلدم�ت  )ب( 

ع��رب الإنرتن��ت. اإذا مل يواف��ق العمي��ل عل��ى �س��روط واأح��ك�م اخلدم���ت عرب 

الإنرتن��ت، ف��ال يج��وز ل��ه ا�س��تخدام - ولن تك��ون ات�س�لت ملزم��ة بتقدمي - 

اخلدمة ذات العالقة والربامج املرخ�سة.

يج��ب عل��ى العمي��ل اإ�س��ع�ر ات�س���لت اإذا ط��راأ تغيري عل��ى بي�ن���ت الت�س�ل  )ج( 

الرئي�سية لأوفي�ص 365 والتي يجب توفريه� لأغرا�ص اخلدمة اأو على اأي من 

بي�ن�ت العميل )ال�س��م ال�س��خ�سي وا�س��م الع�ئلة وعن��وان الربيد الإلكرتوين 

ورقم اله�تف(.

)د( يجب على العميل اأن ل:

يح��ول اخلدم��ة اأو ترخي�سه��� م��ن الب�ط��ن اأو اإع�رته��� اأو ت�أجريه���، اأو   )1(

اإت�حة اخلدمة اأو الربامج املرخ�سة لأي طرف اآخر.

تعديل اأو تكييف اأو ت�سحيح الأخط�ء اأو اإن�س�ء اأعم�ل م�ستقة مبنية على   )2(

الربن�مج.

)3( ا�س��تخدام اخلدم��ة لأي غر���ص اآخ��ر يتع�ر���ص م��ع ا�س��تخدام الربام��ج 

املرخ�س��ة وفق� ل�س��روط واأحك�م هذه التف�قي��ة واأحك�م اخلدم�ت عرب 

الإنرتنت؛ اأو

ا�ستخدام اأو ت�سدير اخلدمة اأو الربامج املرخ�سة على نحو يتن�فى مع   )4(

قوان��ني الولي�ت املتحدة الأمريكية وقوان��ني الت�سدير الدولية واللوائح 

التنظيمي��ة التي تنطبق عل��ى الربامج املرخ�سة. وت�س��مل هذه القوانني 

قي��ودا عل��ى الوجه���ت، وامل�س��تخدمني النه�ئيني وال�س��تخدام النه�ئي. 

ميك��ن احل�سول على معلوم�ت اإ�س�في��ة عن ذلك من املوقع اللكرتوين 

www.microsoft.com/exporting  :الت�يل

اق��رتاف اأي فع��ل ينته��ك حق��وق امللكي��ة الفكري��ة اأو غريه� م��ن حقوق   )5(

امللكي��ة اخل��سة ب�� م�يكرو�س��وفت و/اأو اأي ط��رف اآخر. ويوافق وي�سمن 

العميل على تعوي�ص خ�س���رة ات�س�لت وم�يكرو�س��وفت من و�سد جميع 

املط�لب�ت والتك�ليف والنفق�ت والأ�سرار واللتزام�ت التي قد تتحمله� 

اأو تتكبده��� ات�س���لت وم�يكرو�س��وفت نتيج��ة لأي ن��زاع قد ين�س���أ، لأي 

�سبب من الأ�سب�ب، وجراء اأي انته�ك لهذه امل�دة. 

6. التزامات اتصاالت
تلتزم ات�س�لت بتقدمي اخلدمة للعميل بن�ء على هذه ال�س��روط والحك�م اخل��سة 

جنب� اإىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لهذه التف�قية ووفق� للق�نون.

7. الرسوم المتعلقة بالتغييرات في الباقة
)اأ( اإذا غ��ري العمي��ل حزم��ة ال�س��رتاك لواح��د اأو اأك��رث م��ن امل�س��تخدمني املتع�قد 

ب�س���أنهم، فتنطبق الر�سوم الإ�س�فية املذكورة يف اجلدول اأدن�ه.  وعالوة على 

ذل��ك، يواف��ق العميل على اأن��ه بعد تنفيذ تغيري الب�قة، ف���ن بع�ص امليزات لن 

تك��ون مت�ح��ة بعد ذلك للم�س��تخدم وجميع اخلدم�ت املتعلق��ة ب�لبي�ن�ت فيم� 

يخ�ص ذلك امل�س��تخدم �سيتم حذفه� وفق� لذلك. لن تكون ات�س�لت م�سوؤولة 

ع��ن اأي عواق��ب ن�جمة ع��ن تغيري الب�قة. يكون تغي��ري الب�قة ممكن� بعد قي�م 

العميل بدفع الر�سوم الإ�س�فية التي تنطبق على التغيري.

تغيري من )ع�مودي( اىل 

)اأفقي(. ر�سوم تدفع 

مرة واحدة لكل تغيري 
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8. ضريبة القيمة المضافة
جميع الأ�س��ع�ر والر�س��وم غري �س���ملة ل�سريب��ة القيمة امل�س�فة. يج��ب على العميل 

دفع �سريبة القيمة امل�س�فة ب�لإ�س�فة اإىل الدفع�ت اأو اأي م�ستحق�ت اأخرى �س�بقة 

متعلقة بهذا العر�ص من: )اأ( عند الدفع اأو اأي ا�ستحق�ق اآخر؛ اأو )ب( عند انته�ء 

العر�ص.

9. ائتمان العميل والدفعات المســبقة والمبالغ 
المودعة

يرج��ى الرجوع اإىل امل�دة ”” من ال�س��روط والأح��ك�م الع�مة )خدم�ت الأعم�ل(، 

لالط��الع عل��ى الحك�م التي ت�س��ري على ائتم�ن العميل والدفع�ت امل�س��بقة واملب�لغ 

املودعة املطبقة على اخلدمة.  

10. أحكام أخرى

فق��ط عم��الء ات�س���لت احل�لي��ني ميكنه��م ال�س��رتاك ب�خلدم��ة. يجب على  )اأ(  

العمي��ل اأن ميل��ك اأو ي�س��رتي عن��د وقت ال�س��رتاك ب�خلدمة اأي��� من خدم�ت 

ات�س���لت املوؤهل��ة واملح��ددة م��ن قب��ل ات�س���لت م��ن وق��ت لخر. و�س��تعترب 

اخلدم��ة ا�س�في��ة خلدم���ت ات�س���لت املوؤهل��ة. اإن خدم��ة ات�س���لت املوؤهلة 

والت��ي يت��م ا�س�ف��ة اخلدم��ة اإليه� ي�س���ر له� ب��� اخلدم��ة ذات العالقة. ميكن 

الإط��الع عل��ى ق�ئمة اخلدمة ذات العالقة على اجلزء اخل��ص بتقدمي و�سف 

للخدمة على �سفحة ات�س�لت اللكرتونية.    

ميكن الطالع على اتف�قية م�ستوى اخلدمة اخل��سة بخدم�ت م�يكرو�سوفت  )ب( 

املقدمة عرب الإنرتنت على الرابط الت�يل: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/ 
DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37

اأو اأي م�سدر اآخر على النرتنت توفره م�يكرو�سوفت لهذا الغر�ص.   

)ج( الأحك�م املتعلقة بتغيريات ال�سرتاك وال�سرتاك يف اخلدمة:

)1( م��ن اأج��ل الو�س��ول اإىل اخلدم��ة، يج��ب عل��ى العمي��ل اأن يت�أك��د م��ن اأن 

نظ�م��ه يلب��ي احل��د الأدن��ى ملتطلب���ت ال�س��رتاك عل��ى النح��و املبني يف 

الرابط الت�يل: 

الشروط واألحكام
Business Support Services

5694/Business Support Services/20 April 2022



https://products.office.com/en-US/office-system-
requirements/#Office2016-suites-section

اأو من اأي م�سدر اآخر على النرتنت توفره م�يكرو�سوفت لهذا الغر�ص.  

يج��ب عل��ى العمي��ل اأن يوف��ر ا�س��م نط���ق فرع��ي اأ�س��س��ي خم�س���ص   )2(

مل�يكرو�س��وفت عن��د ال�س��رتاك يف اخلدم��ة. يكون هذا ال�س��م الفرعي 

اأن��ه  العمي��ل  ويواف��ق    .»_ _  _.onmicrosoft.com« �س��كل:  عل��ى 

اإذا ك�ن ا�س��م النط���ق الفرع��ي غ��ري مت���ح عن��د الت�س��جيل يف نظ���م 

م�يكرو�س��وفت، ف�س��ُيخ�س�ص للعميل له ا�س��م نط�ق فرعي خمتلف عم� 

اخت�ره �س�بق�.  

الأهلي��ة للح�س��ول عل��ى ن�س��خ القط���ع الأك�دمي��ي واحلكوم��ي: يواف��ق   )3(

ف�إن��ه  حكومي���،  اأو  اأك�دميي���  عر�س���  ا�س��رتى  اإذا  اأن��ه  عل��ى  العمي��ل 

اأو  اأك�دمي��ي  الأهلي��ة اخل��س��ة مب�س��تخدم  �س��روط  ي�س��تويف  اأن  يج��ب 

اللك��رتوين: املوق��ع  عل��ى  املن�س��ورة  لالأح��ك�م  وفق���  موؤه��ل   حكوم��ي 

  http://www.microsoftvolumelicensing.com

اأو اأي م�س��در اآخ��ر عل��ى النرتنت توفره م�يكرو�س��وفت له��ذا الغر�ص.    

وحتتف��ظ م�يكرو�س��وفت وات�س���لت بحقهم��� يف التحق��ق م��ن اأهلي��ة 

امل�س��تخدم يف اأي وقت من الأوق�ت وتعليق اخلدمة اإذا مل يتم ا�س��تيف�ء 

متطلب�ت الأهلية.

اإذا اأراد العميل �سراء ا�سرتاك اآخر يف الربامج اأو امل�ستخدمني، فيجب   )4(

عليه توفري رقم ح�س�ب العميل لدى ات�س�لت وحتديد خدمة ات�س�لت 

التي تكون موؤهلة لت�س�ف اإليه� اخلدمة. اإذا اأ�س�ف العميل ال�س��رتاك 

اجلدي��د يف الربام��ج اأو امل�س��تخدمني اإىل رق��م ح�س���ب اآخ��ر اأو خدم��ة 

موؤهل��ة م��ن ات�س���لت، ف���إن العمي��ل يق��ر ب�أن ذلك �س��يكون يف ح�س���ب 

م�يكرو�س��وفت منف�سل اأو عميل م�س��ت�أجر منف�سل لأنه ل ميكن ربطه� 

ب�أ�س��م�ء النط�ق�ت اأو امل�ستخدمني احل�ليني. ولن تكون هن�ك اأي نق�ط 

م�سرتكة مع ح�س�ب الربامج الأخرى للعميل.

لن تكون ات�س�لت م�س��وؤولة جت�ه العميل عن اأي مط�لبة اأو خ�س���ئر اأو نفق�ت  )د( 

اأو اأ�سرار تتعلق اأو تن�س�أ عن اأي انقط�ع مع اإمك�نية الو�سول اأو ال�ستخدام اأو 

ن�جم عن اخلدمة نف�سه� ت�سببه ات�س�لت لعمالئه� )وفق� لل�سروط والأحك�م 

الع�م��ة لت�س���لت( مب��� يف ذلك، دون ح�س��ر، انقط�ع التي���ر املخطط له اأو 

غ��ري املخط��ط ل��ه وح���لت الط��وارئ وامتث���ل ات�س���لت للقوان��ني واللوائ��ح 

ال�س�رية.

الأحك�م املتعلقة ب��ستخدام اخلدمة: )ه�( 

م�يكرو�سوفت لي�ست طرف� يف هذه التف�قية. واإىل احلد الذي ي�سمح به   )1(

الق�ن��ون، لن تكون م�س��وؤولة جت�ه العميل �س��واء ك�ن ذلك ملخ�لفة العقد 

)مب��� يف ذل��ك اخل��رق اجلوهري لأح��ك�م العقد(، اأو خ��رق ال�سم�ن اأو 

م�س��وؤولية ال�س��رر، مب��� يف ذل��ك الإهم���ل ع��ن اأي اأ�س��رار �س��واء ك�نت 

مب��سرة اأو غري مب��سرة اأو تبعية اأو ن��سئة عن بيع اأو ا�ستخدام اخلدمة.

)2( يج��وز للعمي��ل تثبي��ت وا�س��تخدام الربن�م��ج عل��ى الأجه��زة اخل��سة به 

فقط لال�س��تخدام مع اخلدمة. يف بع�ص احل�لت، �س��تكون هن�لك قيود 

على عدد ن�س��خ الربن�مج امل�سموح للعميل ب��ستخدامه� اأو عدد الأجهزة 

التي �سي�س��مح له ب��س��تخدام الربن�مج معه� كم� هو مو�سح يف ال�سروط 

املطبق��ة عل��ى اخلدمة. ينتهي ح��ق العميل يف ا�س��تخدام الربن�مج عند 

انق�س���ء اأو انته���ء حق��ه يف ا�س��تخدام اخلدمة اأو عن��د قي�من� بتحديث 

اخلدم��ة ومل تع��د تدع��م الربن�مج، اأيهم��� ي�أتي اأول. يج��ب على العميل 

اإزال��ة تثبي��ت الربن�مج عن��د انته�ء حقه يف ا�س��تخدامه. كم��� يجوز لن� 

تعطيل الربن�مج يف ذلك الوقت.

ق��د يحت���ج العميل اإىل ا�س��تخدام بع���ص املواقع اللكرتوني��ة اأو خدم�ت   )3(

م�يكرو�س��وفت للو�سول اإىل اخلدمة وا�س��تخدامه�. ميك��ن للعميل اأي�س� 

اأن يخت�ر ا�س��تخدام تطبيق�ت معينة من م�يكرو�سوفت ميكن احل�سول 

عليه� من ”م�يكرو�س��وفت �س��تور اأوفي���ص” اأو اأي موقع اآخر تخ�س�سه 

�س��روط  ف���إن  كذل��ك،  الأم��ر  ك�ن  اإذا  الغر���ص.  له��ذا  م�يكرو�س��وفت 

ال�س��تخدام املرتبطة بتلك املواقع على �س��بكة الإنرتن��ت والتطبيق�ت اأو 

اخلدم�ت، ح�سب القت�س�ء، تنطبق على ا�ستخدام العميل له�.

ل�سن� م�سوؤولني )ات�س�لت وم�يكرو�سوفت( عن اأي يوفره اأي طرف اآخر   )4(

اأو اخلدم�ت التي ت�سل اإليه� ب�س��كل مب��س��ر اأو غري مب��س��ر عن طريق 

اخلدمة.

ميك��ن للربن�م��ج اأن يحتوي على نظ��م وبرامج مملوك��ة لأطراف اأخرى   )5(

مت الرتخي���ص له��� مبوج��ب اأحك�م منف�سل��ة يتم تقدميه��� للعميل. كم� 

يج��وز اأن يحت��وي الربن�م��ج اأي�س��� عل��ى برام��ج مفتوح��ة امل�س��در م��ن 

اأط��راف اأخ��رى والتي تقوم م�يكرو�س��وفت، ولي���ص الأط��راف الأخرى، 

برتخي���ص ا�س��تخدامه� للعميل مبوجب �س��روط الرتخي���ص املعمول به� 

لدى م�يكرو�س��وفت. مت ت�سمني اإ�س��ع�رات الربامج مفتوحة امل�سدر من 

اأطراف اأخرى - اإن وجدت ” لطالع العميل فقط.

يكون العميل امل�سوؤول الوحيد عن تثبيت اأي منتج اآخر ل ينتمي ملجموعة   )6(

منتج���ت م�يكرو�س��وفت اأو ا�س��تخدامه م��ع اخلدم��ة. ل�س��ن� طرف��� ول 

ملزم��ني ب�ل�س��روط والأح��ك�م التي ت�س��ري عل��ى ا�س��تخدام العميل لأي 

منتج ل ينتمي ملجموعة منتج�ت م�يكرو�سوفت. 

ل�سي��س��ة  وفق���  اخلدم��ة  العمي��ل  �سي�س��تخدم  املقب��ول:  ال�س��تخدام   )7(

ال�س��تخدام املقب��ول. ل يج��وز للعمي��ل اأن يهند���ص اخلدم��ة عك�س��ي� اأو 

يفككه��� اأو يح���ول التغل��ب عل��ى القي��ود التقني��ة يف اخلدمة، ب��س��تثن�ء 

احل���لت الت��ي ي�س��مح الق�ن��ون فيه��� بذل��ك ب�لرغم م��ن ه��ذه الفقرة. 

كم��� ل يج��وز للعميل تعطي��ل اأو العبث اأو حم�ولة اللتف���ف على اأي اآلية 

للفواتري التي تقي�ص ا�ستخدام العميل للخدمة. ل يجوز للعميل ا�ستئج�ر 

اأو ت�أج��ري اأو اإقرا���ص اأو اإع���دة بيع اأو نقل اأو ا�س��ت�س�فة اخلدمة ل�س�لح 

اأطراف اأخرى. 

الأح��ك�م املتعلق��ة بخدم��ة الإع��داد الأويل ونقل البي�ن���ت واإع��دادات العميل  )و( 

الالحقة. ي�ستخدم العميل خدمة الإعداد الأويل ونقل البي�ن�ت ب�ل�س�فة اىل 

اإعدادات العميل الالحقة، وفق� لل�سروط والأحك�م الت�لية:

يخ��ول العمي��ل مبوجب��ه ات�س���لت ب�لو�س��ول اإىل نظمه وح�س���ب�ته على   )1(

احلو�س��بة ال�س��ح�بية واأن ي�س���رك ات�س�لت مبعلوم�ته ور�س���ئل الربيد 

الإلك��رتوين والبي�ن���ت والن�سو���ص وال�س��وت والفيديو وال�س��ور وب�قي 

املحتوي���ت الأخ��رى املطلوب��ة لنق��ل البي�ن���ت )مب��� يف ذل��ك الو�س��ول 

الإداري اإىل ح�س�ب العميل وبي�ن�ته(؛ �سريطة اأن حت�سل ات�س�لت من 

العميل على موافقة خطية م�سبقة.

يواف��ق العمي��ل ويتعه��د ب�حل�س��ول عل��ى موافق��ة وتفوي���ص م��ن جمي��ع   )2(

لل�س��م�ح  اخلدم��ة  ي�س��تخدمون  الذي��ت  ووكالئ��ه  ومق�ولي��ه  موظفي��ه 

لت�س�لت ب�لدخول وا�س��تخدام الربيد الإلك��رتوين واعتم�دات النظ�م 

لتمكني ات�س�لت من تقدمي خدم�ت نقل البي�ن�ت، �س��ريطة اأن حت�سل 

ات�س���لت عل��ى موافق��ة خطية م�س��بقة من ه��وؤلء املوظف��ني واملق�ولني 

والوكالء. 

اخل�سو�سي��ة والأم��ن وحم�ية البي�ن���ت: يجوز نقل البي�ن�ت ال�س��خ�سية التي  )ز( 

مت جمعه��� م��ن خ��الل اخلدم��ة وتخزينه��� ومع�جلته��� يف الولي���ت املتح��دة 

المريكية اأو اأي بلد اآخر توجد فيه من�س���آت �س��ركة م�يكرو�س��وفت اأو مقدمي 

اخلدم���ت الت�بع��ني له���. وي�س��مل ه��ذا اأي بي�ن���ت �س��خ�سية جمعه��� العميل 

ب��ستخدام اخلدمة.

)1( ب��س��تخدام اخلدم��ة، يواف��ق العميل موافقة �سريحة عل��ى نقل البي�ن�ت 

ال�س��خ�سية خ���رج دول��ة الم���رات العربي��ة املتح��دة اأو اأي دول��ة اأخرى 

ي�ستخدم العميل فيه� اخلدمة وفق� لأحك�م التف�قية.  

)2(  كم� يوافق العميل على احل�سول على تفوي�ص من��س��ب من الأ�س��خ��ص 

الذي��ن يوف��رون ل��ه البي�ن���ت ال�س��خ�سية بغر���ص: )1( نق��ل البي�ن���ت 

اإىل م�يكرو�س��وفت ووكالئه���، و)2( ال�س��م�ح بنق��ل وتخزي��ن ومع�جلة 

البي�ن�ت.

تق��دم م�يكرو�س��وفت اخلدم��ة وفق��� لتداب��ري اأمني��ة وا�سح��ة كم��� ه��و   )3(

https://technet.microsoft.com/en-us/  مف�سل يف الرابط

   library/dn532171.aspx

اأو اأي م�سدر اآخر توفره م�يكرو�سوفت على النرتنت لهذا الغر�ص.  

ميك��ن احل�س��ول عل��ى تف��سي��ل اإ�س�فية ح��ول اخل�سو�سي��ة والأمن يف   )4(

�سروط واأحك�م اخلدم�ت عرب الإنرتنت.

اإىل احلد  الذي ي�سمح به الق�نون، يجب على العميل اإبالغ امل�ستخدمني   )5(

الفرديني للخدمة ب�أن بي�ن�تهم اخل��سة يجوز مع�جلته� لغر�ص الك�سف 

عنه��� تنفي��ذا للق�نون اأو لل�س��لط�ت احلكومية الأخ��رى وفق� للتوجيه�ت 

الق�نونية بهذا ال�سدد ويجب على العميل اأن ين�ل موافقة امل�س��تخدمني 

على ذلك.

عن��وان   ب���  العمي��ل  �س��تزود  ات�س���لت  اأن  عل��ى  ويواف��ق  العمي��ل  يق��ر   )6(

اأوفي���ص365  اأ�س��س��ي، ويت�سم��ن ذل��ك عن��وان بري��ده اللك��رتوين اإىل 

�س��ركة م�يكرو�س��وفت، ويح��ق له��ذه الخ��رية اأن تت�سل ب�لعم��الء فيم� 

يتعلق ب�أمور اخلدمة والتحديث�ت اأو الرتقي�ت اأو اأمور ال�سي�نة املرتبطة 

ب�خلدمة.

يوافق العميل على اإعالن�ت اخل�سو�سية الت�لية:  )7(

اأوًل: برن�مج اأوفي�ص 365، وان درايف فور بيزن�ص:  

http://go.microsoft.com/fwlink/ 
?LinkID=212058&clcid=0x409

اأو اأي م�سدر اآخر توفره م�يكرو�سوفت على النرتنت لهذا الغر�ص.

ث�ني��ً�: برن�م��ج اأوفي���ص 365 برو بل���ص، بروجكت اأون لي��ن، بروجيكت 

برو فور اأوفي�ص 365، و فيزيو برو: 

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacy 
State15HighLight?clid=1033

اأو اأي م�سدر اآخر على النرتنت توفره م�يكرو�سوفت لهذا الغر�ص.

 ث�لثً�: ي�مر اإنرتبرايز: 

https://www.yammer.com/about/privacy

اأو اأي م�سدر اآخر على النرتنت توفره م�يكرو�سوفت لهذا الغر�ص. 

11. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من قبل 
اتصاالت

يرج��ى الرج��وع اإىل امل���دة 17 م��ن ال�س��روط والأح��ك�م الع�م��ة )خدم���ت  )اأ( 

لأعم���ل( لالطالع على الأحك�م التي ت�س��ري عل��ى تعليق اخلدمة اأو الإتف�قية 

اأو ف�سله� اأو اإنه�ئه� من قبل ات�س�لت.

يق��ر العمي��ل ويواف��ق ب���أن يف ح�ل��ة تعليق اخلدم��ة، لت�س�لت احل��ق بتوقيف  )ب( 

تزوي��د اخلدم��ة، ول��ن يتمك��ن العمي��ل م��ن الو�س��ول اإىل اأي بي�ن���ت متعلق��ة 

ب�خلدم��ة اأو ا�س��تخدام اأي ج��زء م��ن اأج��زاء اخلدم��ة. يق��ر ويواف��ق العمي��ل 

عل��ى اأن��ه يف ح�ل مل يتم مع�جلة �س��بب التعليق من قبل العميل ب�س��كل معقول 

ومر�س��ي لت�س���لت خالل مدة اأق�س�ه� )60( يوم� من تعليق اخلدمة، ف�ن 

العميل لن يكون ق�درا على ا�س��تخدام اخلدمة بعد ذلك، واأن جميع ح�س���ب�ت 

العم��الء وبي�ن�ته��م املتعلق��ة ب�خلدمة �س��يتم حذفه��� من قبل م�يكرو�س��وفت 

ب�سكل ل رجعة فيه، حيث اأن ات�س�لت لن تقوم بتزويد خدم�ت دعم للعمالء، 

ومبوجبه ف�إن ات�س�لت لن تكون م�سوؤولة عن اأية م�سوؤولية و/اأو مو�سوع ن��سئ 

ومتعلق بهذه امل�دة )10(.

12. اإلنهاء من العميل

اإذا اأراد العمي��ل اإنه���ء اخلدمة قبل نه�ية مدة احلد الدنى لال�س��رتاك، ف�إنه  )اأ( 

�س��يتم احت�س���ب ر�س��وم الإنه�ء املبكر التي �س��يدفعه� العميل لت�س�لت على 

النح��و الت���يل: يجب عل��ى العميل دفع ر�س��وم تن�وبية مل� يع�دل �س��هرين )2( 

لكل وعن كل م�س��تخدم مت اإلغ�وؤه، وب�س��كل مم�ثل ووفق� مل� هو من�سو�ص عليه 

يف اجلملة ال�س�بقة ف�نه �ستطبق نف�ص الق�عدة على العميل الذي يقوم ب�نه�ء 

م�ستخدمني ب�سكل منفرد ولي�ص اخلدمة ككل.   

عن��د اإنه���ء التف�قي��ة، يج��ب عل��ى العمي��ل اأن يتوق��ف ف��ورا ع��ن ا�س��تخدام  )ب( 

الربن�مج )ب��س��تثن�ء الربامج امل�سمنة يف املع��دات التي ميلكه� العميل(.كم� 

�س��يتم تطبيق نف���ص ذلك فيم� يتعلق ب�أي وجميع امل�س��تخدمني والتي مت ف�سل 

اخلدمة عنهم من قبل العميل دون انه�ء ك�مل التف�قية.

يف ح���ل اإنته���ء التف�قي��ة ف�إن اأي وجميع ح�س���ب�ت وبي�ن�ت العم��الء املتعلقة  )ج( 

ب�خلدم��ة �س��يتم حذفه� من قبل م�يكرو�س��وفت فورا وب�س��كل نه�ئي. وب�س��كل 

مم�ثل ووفق� مل� هو من�سو�ص عليه يف اجلملة ال�س���بقة، ف�نه �س��تطبق نف���ص 

الق�ع��دة فيم� يتعلق ب�نه�ء العميل امل�س��تخدمني املنفردين ولي���ص اخلدمة اأو 

التف�قي��ة ككل. اإن م�س��وؤولية العمي��ل  تتمثل يف دعم وحم�ي��ة ونقل اأية بي�ن�ت 

قب��ل انه�ء التف�قية  اأو امل�س��تخدمني املنفردين للخدم��ة. يقر ويوافق العميل 

ب�أن ات�س�لت ل تقوم ب�أعم�ل دعم للبي�ن�ت او نقل خلدم�ت من اأوفي�ص 365 

اىل برامج اأخرى، ومبوجبه ف�إن ات�س�لت لن تكون م�سوؤولة عن اأية م�سوؤولية 

و/اأو مو�سوع ن��سئ ومتعلق بذلك.

يج��ب عل��ى العميل، يف ح�ل طلبت منه ات�س�لت، حذف اأو تدمري كل الن�س��خ  )د( 

من وث�ئق امل�ستخدم التي قدمته� ات�س�لت اأو التي ن�سخه� العميل، ب�أي �سكل 

من الأ�سك�ل، واإع�دة اأو حذف اأو تدمري كل ن�سخ الربامج )ب��ستثن�ء الربامج 

امل�سمن��ة يف املع��دات التي ميلكه��� العميل( خالل �س��بعة )7( اأي�م من ت�ريخ 

انته���ء ه��ذه التف�قي��ة اأو اإنته���ء اخلدم���ت ذات العالقة، وت�س��ليم ات�س�لت 

كت�ب ت�أكيد خطي يفيد ب�أن جميع الن�سخ مت اإع�دته� اأو حذفه� اأو تدمريه�. 

 

13. التواصل مع اتصاالت

يج��وز للعمي��ل ان يتوا�س��ل م��ع ات�س���لت للتح��دث ب�س���أن اخلدم��ة )مب��� يف ذل��ك 

هذه ال�س��روط والأح��ك�م اخل��سة ب�خلدمة وال�س��روط والأح��ك�م الع�مة )خدم�ت 

الأعم���ل(، اأو اأي منت��ج اأو خدم��ة اأخ��رى تقدمه��� ات�س�لت، عرب قن��وات الت�س�ل 

املذكورة يف امل�دة 34 من ال�سروط والأحك�م الع�مة )خدم�ت الأعم�ل(.
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