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رقم م�سل�سل: ..............................................................................

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

8039/Video Surveillance as a Service/18 Feb 2021

اأهاًل بكم يف ات�ساالت.

يرجى اإكمال هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب خدمة Video Surveillance as a Service. الرجاء التكرم بالعلم اأن اأي نق�ص يف املعلومات قد ي�سّبب تاأخريًا يف 

تزويدك باخلدمة.

أ . نوع الطلب

 ات�سال جديد    حتويل داخلي    حتويل خارجي    جتديد تعاقد    انقطاع اخلدمة

عميل جديد، تحويل داخلي أوخارجي
عنوان تركيب اخلدمة )اإذا كانت فقط حتويل للخدمة، يرجى تزويدنا بتفا�سيل مكانك اجلديد ورقم احل�ساب املوجود م�سبقًا(

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

رقم املبنى: .................................................................. ا�سم املبنى: ............................................................................................................................................................................................................ رقم ال�سقة: .....................................................

ال�سارع: ............................................................................................................................................................ ا�سم املوقع: ......................................................................................... االإمارة: ...............................................................................................

رقم هاتف ثابت يف نف�ص املبنى/املكتب* : .................................................................................................................................................................................................... املح�سر: .............................................................................................

رقم ح�ساب االإنرتنت: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رقم احل�ساب املوجود: .......................................................................................................................................................................   ات�ساالت     �سبكة اأخرى

*يجب تزويدنا باأي مما �سبق

إيقاف الخدمة

اأرغب يف اإيقاف اخلدمة امل�سّجلة برقم ح�ساب: ......................................................................................................................................................................................................................... ب�سبب: ...............................................................

............................................................... :)D/M/YY(  من يوم ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

عنوان و�سول الفاتورة داخل دولة االإمارات: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ج. تفاصيل الشخص المتصل  

 وكالة قانونية   ر�سالة تفوي�ص

اال�سم االأول: ..............................................................................................................................................................................  اال�سم االأخري: ........................................................................................................................................................................

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

رقم املوبايل: .............................................................................................................................................................................. رقم الهاتف الثابت: ............................................................................................................................................................ 

رقم الفاك�ص: ...................................................................................................................................................... الربيد االإلكرتوين: ...................................................................................................................................................................................... 

نوع م�ستند اإثبات الهوية:  بطاقة هوية دولة االإمارات   جواز ال�سفر   بطاقة هوية دول مجل�ص التعاون الخليجي

استمارة طلب
Video Surveillance as a Service

“VAT” االأ�سعار ال ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة*



د. تفاصيل الشركة المعنّية

ا�سم ال�سخ�ص )ال�سخ�ص املخّول(: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

هـ . نوع الخدمة
 طلب جديد    طلب حايل

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

و. بيانات الفاتورة
 االإجنليزية  العربية  اللغة: 

 خمت�سرة  مف�سلة   1. فاتورة اإلكرتونية  ال�سيغة: 

 خمت�سرة   مف�سلة   2. الربيد     

ز. الخدمات الموجودة مسبقًا
MBPS     Business in a Box

MBPS     Business Super

MBPS     Business Quick Start



ح ) أ (. الباقات األساسية

الباقة 1  
باقة الـ 4 كاميرات

الباقة 2  
باقة الـ 4 كاميرات

الباقة 3  
باقة الـ 8 كاميرات

الباقة 4  
باقة الـ 16 كاميرات

الباقة 5  
باقة الـ 32 كاميرات

32 كامريات16 كامريات8 كامريات4 كامريات2 كامريات

NVR 4 قنواتNVR 4 قنواتNVR 8 قنواتNVR 16 قناةNVR 2 قناةx16

45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي

 تعداد لالأ�سخا�ص واحد وحتليل 

واحد للخرائط احلرارية جمانًا

 تعداد لالأ�سخا�ص واحد وحتليل 

واحد للخرائط احلرارية جمانًا

 تعدادين لالأ�سخا�ص وحتليلني

للخرائط احلرارية جمانًا

 4 تعدادات لالأ�سخا�ص و4 حتاليل
للخرائط احلرارية جمانًا

 8 تعدادات لالأ�سخا�ص و8 حتاليل
للخرائط احلرارية جمانًا

7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 69 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 99 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 198 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 396 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 792 درهمًا/�سهريًا

 ر�سوم االأ�سالك والرتكيب

200 درهم
 ر�سوم االأ�سالك والرتكيب

400 درهم
 ر�سوم االأ�سالك والرتكيب

800 درهم
 ر�سوم االأ�سالك والرتكيب

1,600 درهم
 ر�سوم االأ�سالك والرتكيب

3,200 درهم

* يف حال طلب العميل 32 كاميرا، سيتم رفع باقتني حيث تتكون الباقة الواحدة من 16 قناة.

VSaaS ح )ب(. باقات االتصال مع

الباقة 1  
باقة الـ 4 كاميرات

الباقة 2  
باقة الـ 8 كاميرات

الباقة 3  
باقة الـ 16 كاميرات

الباقة 4  
باقة الـ 32 كاميرات

32 كامريات16 كامريات8 كامريات4 كامريات

NVR 4 قنواتNVR 8 قنواتNVR 16 قناةNVR 2 قناةx16

45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي45 يومًا تخزين حملي

 تعداد لالأ�سخا�ص واحد وحتليل 

واحد للخرائط احلرارية جمانًا

 تعدادين لالأ�سخا�ص وحتليلني

للخرائط احلرارية جمانًا

 4 تعدادات لالأ�سخا�ص و4 حتاليل
للخرائط احلرارية جمانًا

 8 تعدادات لالأ�سخا�ص و8 حتاليل
للخرائط احلرارية جمانًا

7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا7 اأيام تخزين �سحابي جمانًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 250 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 399 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 649 درهمًا/�سهريًا

 ر�سم �سهري متكّرر ملدة 3 �سنوات

بقيمة 1199 درهمًا/�سهريًا

ر�سوم االأ�سالك والرتكيب – 3,200 درهمر�سوم االأ�سالك والرتكيب – 1,600 درهمر�سوم االأ�سالك والرتكيب – 800 درهمر�سوم االأ�سالك والرتكيب – 400 درهم

* ال تتوفر خدمة املراقبة بالفيديو مع االتصال مع باقة الـ2 كاميرا.
* يف حال طلب العميل 32 كاميرا، سيتم رفع باقتني حيث تتكون الباقة الواحدة من 16 قناة.

 باقة الـ 2اختيار أنواع الكاميرات
كاميرات

 باقة الـ 4
كاميرات

 باقة الـ 8
كاميرات

 باقة الـ 16
كاميرات

 باقة الـ 32
كاميرات

Default 50% Dome & 50% Bullet

All Dome

All Bullet

ط. تخزين سحابي إضافي

الباقة 3   الباقة 2   الباقة 1   الباقات

 ملدة 30 يومًا

 39 –درهمًا �سهريًا لكل كامريا
 ملدة 60 يومًا

 63 –درهمًا �سهريًا لكل كامريا
 ملدة 90 يومًا

 94 –درهمًا �سهريًا لكل كامريا

376 درهمًا �سهريًا252 درهمًا �سهريًا156 درهمًا �سهريًاباقة الـ 4 كامريات

752 درهمًا �سهريًا504 درهم �سهريًا312 درهمًا �سهريًاباقة الـ 8 كامريات

1,505 درهم �سهريًا1,008 درهم �سهريًا624 درهمًا �سهريًاباقة الـ 16 كامريات

3,008 درهم �سهريًا2,016 درهمًا �سهريًا1,248 درهم �سهريًاباقة الـ 32 كامريات



ي. إضافة كاميرات أخرى

الكميةالرسومإضافة كاميرا

39 درهمًااالإيجار ال�سهري

100 درهمًار�سوم الرتكيب

ك. إضافة قناة NVR أخرى
اإليجار الشهريالرسوم

NVR 49 درهمًا4 قنوات

NVR 98 درهمًا8 قنوات

NVR 196 درهمًا16 قنوات

NVR 2 قنواتx16392 درهمًا

ل. إضافة تحليالت فيديو أخرى
الكميةر�سوم االإيجار ال�سهريامليزات

49 درهمًاتعداد النا�صالباقة 1 

49 درهمًااخلرائط احلراريةالباقة 2 

49 درهمًاالرتكيبات ال�سكانيةالباقة 3 

49 درهمًااإدارة االنتظارالباقة 4 

م. المستندات المطلوبة

4. الرخ�سة التجارية   1. بطاقة هوية دولة االإمارات 
3. ر�سالة تفوي�ص لل�سخ�ص املخّول 2. �سورة من جواز �سفر الكفيل/ ال�سريك �ساري املفعول  

ن. إقرار

اأقر/ نقر باأن اإكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �سروط واأحكام »ات�ساالت« اخلا�سة بخدمة Video Surveillance as a Service. تعترب �سروط واأحكام هذه اخلدمة 

جزءًا ال يتجزاأ من �سروط واأحكام خدمات »ات�ساالت« املرتبطة بها.

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

.................................................................................................................................................................................... ال�سفة الوظيفية: ...............................................................................................................................................  تاريخ تقدمي الطلب: 

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

لالستعمال الرسمي فقط

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ممثل ات�ساالت: 

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

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. تفا�سيل ال�سخ�ص املت�سل: 



1. مقدمة

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

لالتفاقية  املكونة  االأخرى  االأجزاء  اإىل  اإ�سافة  للعميل  ات�ساالت  من  املقدمة  اخلدمة  على 

املربمة بني ات�ساالت والعميل. 

2.  تعريفات 

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

يتاألف من االأجزاء املو�سحة يف املادة 2.1 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(. 

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

»ات�ساالت« تعني �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )�ص.م.ع.(.   ج( 

»التاريخ الفعلي« يعني تاريخ التقدم بنموذج طلب اخلدمة وموافقة ات�ساالت عليه.  د( 

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

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

املوقع االلكرتوين الت�ساالت ومتاح اأي�سا عرب الو�سائط االأخرى امل�سار اإليها يف املادة 34 

من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(.

»احلد االأدنى لال�سرتاك« لها املعنى الوارد يف الفقرة 4 )ب(. و( 

»مدة اخلدمة« تعني مدة خدمة »VSaaS« كموا هو مبني يف املادة )4(. ز( 

واملواد  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  كافة  )ت�سمل  املحتويات  كافة  يعني   »VSaaS »حمتوى  ح( 

ال�سمعية الب�سرية والبيانات( التي مت التقاطها اأو جمعها اأو حتميلها كجزء من خدمة 

ات�ساالت كجزء من اخلدمة،  ت�ست�سيفها  التي  املحتويات  VSaaS، مبا يف ذلك جميع 
والتي �ستكون مبثابة حمتوى الأغرا�ص هذه االتفاقية. 

تقدمها  التي  املراقبة  كامريات  خدمة  تعني  باخت�سار،  »اخلدمة«  اأو   »VSaaS »خدمة  ط( 

ات�ساالت للعميل كما هو مبني مبزيد من التف�سيل يف املادة )3(.

3. وصف الخدمة

خدمة VSaaS من ات�ساالت هي خدمة كامريات مراقبة ُمدارة )CCTV( توفر باقات  اأ( 

حلول املراقبة لفائدة العمالء. ت�سمل الباقات املعدات التي يجب تركيبها )الكامريات 

التخزين  مع  الفيديو  اإدارة  )حلول  والربجميات   ،))NVR( ال�سبكة  فيديو  وم�سجالت 

خيار  العميل  ميلك  للعمالء(.  املحمولة  االأجهزة  على  ُبعد  عن  للم�ساهدة  ال�سحابي( 

اال�سرتاك يف واحدة اأو اأكرث اأو جميع الوظائف االإ�سافية املتاحة للكامريات وم�سجالت 

فيديو ال�سبكة والتخزين ال�سحابي والتحليالت.

نطاق اأعمال ات�ساالت ب( 

يجوز اأن ي�سمل نطاق خدمة VSaaS بع�سا اأو كال من العنا�سر التالية )كما هو مف�سل   

يف منوذج طلب اخلدمة ذي العالقة(:

بة( تركيب كامريات جديدة بنظام بروتوكول االنرتنت )كامريات ُم�ستطيلة وُمقبَّ  .1

تركيب م�سجل فيديو ال�سبكة مع تخزين حملي.  .2

اإىل  الو�سول  ات�ساالت  تطلب  اأن  يجوز  الغر�ص،  )لهذا  املتاحة  التحليالت  تفعيل   .3
حمتوى VSaaS امل�ست�ساف نيابة عن العميل(

ود(  )3/ج  الفقرة  يف  املو�سحة  اخلدمة  لباقة  وفقا  ال�سحابي  التخزين  توفري   .4
لت�سغيل الفيديو فقط ولي�ص الأي ا�ستخدام �سخ�سي.

والتطبيق  االإنرتنت  �سبكة  )على  الفيديو  ت�سجيل  برنامج  اإىل  الو�سول  توفري   .5
املحمول(. 

توفري خدمة ُمدارة جلميع تلك املكونات مبا يف ذلك االإ�سالح اأو ا�ستبدال الكفالة   .6
)كما هو مو�سح يف الفقرة 10 من هذه ال�سروط اخلا�سة باخلدمة(.

حلول  فريق  من  املُ�ست�سافة  التحتية  للبنية  كامل  ب�سكل  تفاعلية  واإدارة  مراقبة   .7
اخلدمة املدارة من »ات�ساالت« طيلة مدة العقد. 

يكون عر�ص وتنزيل حمتوى VSaaS �سمن م�سوؤوليات العميل.   .8

املحددة  بـ«باقات اخلدمات«(  اإليها  )ي�سار  االأ�سكال  VSaaS يف عدد من  ُتقدم خدمة  ج( 

يف منوذج طلب اخلدمة. ميلك العميل خيار حت�سني الباقات عن طريق زيادة التخزين 

ا خيار  اأي�سً العميل  اإ�سافية. ميلك  ال�سبكة وكامريات  واإ�سافة م�سجل فيديو  ال�سحابي 

اإ�سافة حتليالت الفيديو وفًقا لكل كامريا.

جهاز  با�ستخدام  الفيديو  وم�سجالت  العمالء  كامريات  بت�سليم  ات�ساالت  �ستقوم  د( 

التخزين املحلي )اأي: القر�ص ال�سلب( وفًقا لباقة اخلدمة التي طلبها العميل. يجوز 

للعميل طلب م�سجل فيديو اإ�سايف مع التخزين املحلي، والكامريات، والتخزين ال�سحابي 

االإ�سايف، والتحليل املتقدم لفائدة ال�سركات، والتي يتم حت�سيل ر�سومها وفًقا للر�سوم 

االإ�سافية والباقات التي اختارها العميل وحتت�سب كر�سوم اإ�سافية يف الفاتورة. جميع 

ت�سليمها  يتم  التي  املعدات  اأو  االأجهزة  من  وغريها  الفيديو  وم�سجالت  الكامريات 

يجب   ،VSaaS بخدمة  يتعلق  فيما  امل�ستخدمة  اأو  العميل  موقع  يف  واملثبتة  العميل  اإىل 

كافة  العميل  يدفع  حتى  االتفاقية  هذ  الأغرا�ص  ات�ساالت  معدات  عن  عبارة  تكون  اأن 

العامة  واالأحكام  ال�سروط  8 من  البند  ات�ساالت. يرجى االطالع على  تكاليف معدات 

)لالأعمال( لالطالع على ال�سروط التي ت�سري على معدات ات�ساالت.

ميكن للعميل اأن ي�سرتك يف باقات متعددة ملوقع واحد اأو عدة مواقع، يكون كل منها يف  هـ( 

موقع العميل الأغرا�ص هذه االتفاقية. يرجى االطالع على البند 7 من ال�سروط واالأحكام 

العامة )لالأعمال( لالطالع على ال�سروط التي ت�سري على الو�سول اإىل موقع عميل.

يح�سل العميل على حق الو�سول املحمي بكلمة مرور مع ت�سجيل دخول واحد للو�سول اإىل  و( 

بوابة ات�ساالت االإلكرتونية )من االأعمال اإىل االأعمال( اأو تطبيق ات�ساالت املحمول.

يجوز اأن ت�سمل معلومات خدمة VSaaS املتاحة للعميل، اعتماًدا على باقات اخلدمات  ز( 

املف�سلة يف منوذج طلب اخلدمة ذي العالقة، ما يلي:

عر�ص حي لكل كامريا/موقع.  .1

ت�سجيالت كل كامريا/موقع.  .2

تقارير التحليالت  .3

خالل  من  مبا�سرة  اإزالتها  اأو  ن�سخها  اأو  الفيديو  مقاطع  اإىل  ي�سل  اأن  للعميل  ميكن  ح( 

التخزين املحلي. يتم توفري منفذ USB يف م�سجل الفيديو لهذا الغر�ص. 

باقات  با�ستثناء  وا�ستخدامها.   VSaaS خدمة  يف  اال�سرتاك  االتفاقية  هذه  حتكم  ط( 

اخلدمات املو�سحة بالتف�سيل يف منوذج طلب اخلدمة ذي العالقة، فاإن اأي متطلبات 

�سمن  �ستكون  التكميلية  و/اأو  امليكانيكية  اأو  املدنية  االأعمال  اأو  الربامج  اأو  لالأجهزة 

م�سوؤولية العميل. يجوز لـ »ات�ساالت« تغيري اأو تو�سيع اأو تقليل ميزات اخلدمة من وقت 

اإىل اآخر وفًقا للفقرة 24 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(.

املتطلبات:  ي( 

تتطلب خدمة VSa aS اأن يكون لدى العميل على االأقل اأي من اخلدمات االأ�سا�سية التالية  اأ. 

.VSaaS لال�ستفادة من خدمة

خدمة »بيزن�ص �سوبر«  .1

خدمة »بيزن�ص �سوبر بل�ص«  .2

)BIAB v.2 UCAASو BIAB v.1(»خدمة »بيزن�ص اإن بوك�ص  .3

خدمة »بيزن�ص كويك �ستارت« )خدمة »بيزن�ص �سوبر«+ ال�سوت(   .4

ه املُدار واأجهزة الو�سول )مثل: ONT( على تيار كهربائي بوا�سطة  يجب اأن يكون املُوجِّ ب. 

UPS ُيوفره العميل.

يجب على العميل تقدمي ر�سوم وخمططات املوقع قبل التثبيت. ج. 

النقل اخلارجي/الداخلي ك( 

 VSaaS ال يجوز للعميل تغيري مكان اأي من معدات ات�ساالت امل�ستخدمة لتقدمي خدمة  

يف موقع العميل، اإال اإذا كانت هذه اخلطوة �سرورية وفًقا الأحكام هذا الفقرة اأو رهنا 

باحل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ات�ساالت. 

النقل اخلارجي

اآخر  اإىل موقع  VSaaS فقط  للعميل نقل معدات ات�ساالت اخلا�سة بخدمة  يجوز   .1
ا نقل خدمات االإنرتنت االأ�سا�سية التي قام العميل ب�سرائها  للعميل حيث يتم اأي�سً

من ات�ساالت اإىل املوقع اجلديد للعميل.

�سيتم احت�ساب ر�سوم اإ�سافية على العميل تدفع مرة واحدة على املنتج االأ�سا�سي،   .2
مبا يف ذلك ر�سوم النقل اخلارجي خلدمة VSaaS لكل موقع جديد. 

النقل الداخلي

ُي�سمح بنقل معدات ات�ساالت اخلا�سة بخدمة VSaaS داخل املوقع احلايل للعميل.   .1

�سيتم احت�ساب ر�سوم اإ�سافية على العميل للتحويل الداخلي لكل موقع بغ�ص النظر   .2
عن عدد الكامريات، كما هو مف�سل يف منوذج طلب اخلدمة.

ا�ستثناءات: ل( 

�ستوفرها  التي  ات�ساالت  معدات  و/اأو   VSaaS خدمة  يف  م�سمولة  غري  التالية  االأمور   

ات�ساالت و�ستكون �سمن امل�سوؤولية اخلا�سة للعميل: 

االأعمال املدنية/ الكهربائية/ ال�سباكة،  .1

يقوم العميل بتوفري ال�سا�سة اخلا�سة به وحوا�سيب املراقبة مل�ساهدة املحتوى،  .2

الرفوف،  .3

التلفزيونية  الدائرة  كابالت  �سحب  من  للتمكن  املوقع  يف  التمديدات  قناة  توفر   .4
املغلقة،

توفر فتحة �سقف لتمديد الكابالت.  .5

4.  بدء االتفاقية ومدتها

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ وت�سبح ملزمة اعتبارا من التاريخ الفعلي.   اأ( 

تبداأ هذه االتفاقية اعتباًرا من التاريخ الفعلي وتبقى �سارية املفعول ملدة ثالث �سنوات  ب( 

)36 �سهرا( )»احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك«( وت�ستمر اخلدمة بعد هذه املدة اإىل غاية 

قيام اأحد الطرفني باإنهائها وفقا ل�سروط واأحكام هذه االتفاقية مبا يف ذلك املادة 13 

و14 من هذه ال�سروط واالأحكام اخلا�سة. 

5. التزامات العميل وقيود االستخدام

يقوم العميل بتوفري التيار الكهربائي ملعدات ات�ساالت. اأ( 

.)LAN( يقوم العميل بتوفري و�سول معدات ات�ساالت اإىل �سبكة االنرتنت املحلية ب( 

�سمان  عن  م�سوؤوال  العميل  يكون  ه.  واملُوجِّ االإنرتنت  اإىل  الو�سول  بتوفري  العميل  يقوم  ج( 

م�سجالت  لربط  »ات�ساالت«  ُموجه  على   )LAN( املحلية  االنرتنت  �سبكة  منافذ  وجود 

الفيديو. يف حالة عدم وجود منفذ )LAN(، فيمكن للعميل توفري منفذ اإ�سايف.

ي�سمن العميل توفري نطاق ترددي على ال�سبكة. د( 

تكون التجهيزات املادية واأمن الو�سول �سمن م�سوؤولية العميل. هـ( 

يجب على العميل تزويد »ات�ساالت« مب�ساحة مكتبية ومرافق ات�سال )هاتف/اإنرتنت(  و( 

يف كل موقع، مبا يف ذلك امل�ساعدة التي تطلبها »ات�ساالت« ب�سكل معقول لتمكينها من 

.VSaaS تقدمي خدمة

كما يجب على العميل توفري الو�سول املطلوب اإىل البنية التحتية العامة/تقنية املعلومات  ز( 

ب�سكل  ات�ساالت  تطلبها  التي  امل�ساعدة  ذلك  يف  مبا  ات�ساالت،  م�سروع  فريق  لفائدة 

.VSaaS معقول لتمكينها من تقدمي خدمة

يكون العميل م�سوؤواًل عن دمج اأي نظام يف نظام اآخر مع خدمة VSaaS وال يكون ذلك  ح( 

الدمج يف نطاق التزامات ات�ساالت مبوجب هذه االتفاقية.

يقع على العميل م�سوؤولية توفري رابط �سبكي لكل حا�سب اآيل يف موقع العميل.  ط( 

يقع على العميل م�سوؤولية توفري اإمداد متوا�سل بالطاقة الأنظمة موقع العميل.  ي( 

يلتزم العميل بتقدمي جميع املعلومات وامل�ساعدة املطلوبة من قبل ات�ساالت لتمكينها من  ك( 

تقدمي اخلدمة يف الوقت املنا�سب.

يكون العميل م�سوؤوال عن جميع االأ�سخا�ص الذين ي�سلون اإىل حمتوى VSaaS با�ستخدام  ل( 

ح�سابات وكلمات مرور العميل.

واأرقام  املرور  وكلمات  العميل  ح�سابات  �سرية  على  احلفاظ  عن  م�سوؤوال  العميل  يكون  م( 

التعريف ال�سخ�سية امل�ستخدمة مع ح�سابات العميل.

يجب على العميل اأن يلتزم بقواعد ومعايري �سمان اجلودة املطبقة لدى ات�ساالت على  ن( 

.VSaaS اال�ستخدام ال�سليم لنظم خدمة

يتحمل العميل امل�سئولية الكاملة عن اخل�سائر اأو االأ�سرار اأو االأعطال يف موقع العميل  �ص( 

و/اأو اأنظمة VSaaS ومعدات ات�ساالت ب�سبب االإهمال اأو �سوء اال�ستخدام خالل فرتة 

اال�سرتاك يف خدمة VSaaS، كما يتحمل كافة الر�سوم مهما كان من�ساأها.

يكون العميل:  ع( 

املالك الوحيد لكل حمتوى VSaaS )مبا يف ذلك البيانات ال�سخ�سية الواردة فيه(  اأ. 

وامل�سوؤول الوحيد عنها؛

ال�سروط  من   6.2 الفقرة  متطلبات  مع  يتوافق  املحتوى  اأن  من  بالتاأكد  ملتزما  ب. 

واالأحكام العامة )لالأعمال(؛

ملتزما باإزالة اأو حذف اأي حمتوى VSaaS ال يتوافق مع متطلبات الفقرة 6.2 )اأ(  ج. 

اأو )ب( من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(؛ و

يقر باأن »ات�ساالت« لي�ست م�سوؤولة عن اأي حمتوى VSaaS )واإذا وفرت »ات�ساالت«  د. 

التخزين على ال�سحابة، فاإن »ات�ساالت« هي مزود ا�ست�سافة فقط ولي�ست م�سوؤولة 

.)VSaaS عن حمتوى

يكون العميل م�سوؤواًل عن حتديد موقع الكامريات وم�سجالت الفيديو وي�سمن اأن تكون  ف( 

هذه املواقع منا�سبة ومتوافقة مع القانون املعمول به.

جميع  عر�ص  و/اأو  املعنيني  االأ�سخا�ص  كافة  اإ�سعار  من  يتاأكد  اأن  العميل  على  يجب  �ص( 

االإ�سعارات اأو الالفتات املطلوبة الإبالغ االأ�سخا�ص املعنيني بوجود الكامريات وم�سجالت 

الفيديو يف موقع العميل. يكون العميل م�سوؤواًل عن حمتوى تلك االإ�سعارات.

وعلى   VSaaS خدمة  ا�ستخدام  اأثناء  ال�سارية  واللوائح  القوانني  بجميع  العميل  يلتزم  ق( 

.VSaaS ا�ستخدام اأي �سور م�سجلة وخمزنة الأي �سخ�ص بوا�سطة خدمة

6. التزامات اتصاالت

�ستقوم ات�ساالت بتوفري اخلدمة للعميل على اأ�سا�ص هذه ال�سروط واالأحكام اخلا�سة اإ�سافة 

اإىل االأجزاء االأخرى املكونة لهذه االتفاقية وفقا للقانون.  

7. الرسوم والفواتير والدفع 

يرجى الرجوع اإىل املادة 12 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال( لالطالع على الر�سوم 

والفواتري والدفع التي ت�سري على اخلدمة. 

8. ائتمان العميل والدفع المسبق والودائع

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

ائتمان العميل واملدفوعات امل�سبقة والودائع التي ت�سري على اخلدمة.

9. التركيب

تكون »ات�ساالت« م�سوؤولة عن تثبيت معدات »ات�ساالت« و�ستقوم بتثبيت املعدات املبينة  اأ( 

الفيديو  وم�سجالت  الكامريات  ت�سمل  قد  والتي  العالقة  ذي  اخلدمة  طلب  منوذج  يف 

اإىل  فعال  رابط  مع  الفيديو  م�سجالت  منافذ  اإىل  الكامريات  نقاط  من  والكابالت 

االإنرتنت وت�سبيك الكابالت. يف حالة اإبرام اتفاق على خالف ذلك، �سيغطي التثبيت ما 

ي�سل اإىل 20 مرًتا من كابل اإيرثنت لكل كامريا. و�سُتطبق ر�سوم اإ�سافية على النقاط 

التي تتجاوز 20 مرًتا.

الإجراء  املطلوبة  املعلومات  كافة  على  للح�سول  العميل  مع  بالتن�سيق  ات�ساالت  �ستقوم  ب( 

التثبيت والت�سبيطات القيا�سية ملعدات ات�ساالت.

وحتميل  الفيديو  الإدارة  ات�ساالت  بنظام  وتزويدها  املعدات  وت�سبيط  توفري  �سيتم  ج( 

ح�سابات امل�ستخدمني عرب بوابات الت�سبيطات عن بعد بوا�سطة فريق ات�ساالت.

يقوم فريق خدمات اأعمال ات�ساالت بتوفري التثبيت والتفعيل والدعم املتوا�سل.  د( 

يجب على العميل اأن يتاأكد من جاهزية موقعه ل�سمان عدم حدوث اأي تاأخري يف تركيب  هـ( 

الكابالت  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  ت�سمل  العميل  موقع  جاهزية   .VSaaS خدمة 

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

الرفوف والبيئة االآمنة لكافة معدات ات�ساالت املثبتة يف موقع العميل.

يتم ت�سليم وتركيب معدات ات�ساالت يف املواعيد املتفق عليها بني ات�ساالت والعميل بعد  و( 

قبول منوذج طلب اخلدمة )الذي يرتاوح عادة بني ثالثة وخم�سة اأيام عمل(، علما باأن 

مواعيد ت�سليم معدات ات�ساالت هي تقديرات تقريبية على اأ�سا�ص املهلة الزمنية املتاحة 

حاليا. و�ستقوم »ات�ساالت« ببذل جهود جتارية معقولة لتوفري معدات »ات�ساالت« على 

النحو املتفق عليه بني الطرفني واملحدد يف االتفاقية.

يوًما  الأكرث من ثالثني )30(   VSaaS تقدمي خدمة  تاأجيل  اإىل  العميل  تاأخري  اأدى  اإذا  ز( 

اخلدمة  طلب  منوذج  »ات�ساالت«  ف�ستلغي  عليه،  املتفق  الت�سليم  تاريخ  من  اعتبارا 

و�سيكون العميل م�سوؤواًل عن دفع ر�سوم االإنهاء املبكر.

�ساعات  خالل  فقط   VSaaS خلدمات  الالحقة  النقل/التحويل  وخدمات  التثبيت  يتم  ح( 

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

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

العطالت الر�سمية.

10. دعم الخدمات الُمدارة

يجوز للعميل اأن يتوا�سل مع ات�ساالت على الرقم 800 5800. اأ( 

�سيقوم فني ات�ساالت بزيارة موقع العميل عند ال�سرورة. ب( 

يتم ا�ستبدال معدات ات�ساالت مبوجب �سمان اإ�سالح اأو ا�ستبدال ي�سري ملدة 3 �سنوات  ج( 

اعتبارا من تاريخ التثبيت.

شروط وأحكام
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اإىل اال�ستبدال خالل مدة هذه االتفاقية،  اأي عن�سر من معدات ات�ساالت  اإذا احتاج  د( 

)الوقت  عمليًا  ممكن  وقت  اأقرب  يف  املعيب  اجلهاز  با�ستبدال  ات�ساالت  �ستقوم 

امل�ستهدف لال�ستبدال هو يوم العمل التايل( دون اأي ر�سوم اإ�سافية، ب�سرط اأن اجلهاز 

مل يخ�سع لتغيريات اأو تعديالت، باأي �سكل من االأ�سكال، ومل يتعر�ص ل�سوء ا�ستخدام من 

العميل، واأن عيوب اجلهاز ال ُتن�سب اإىل العميل اأو اأي طرف اآخر.

اإذا تعطلت االأجهزة يف املوقع، وبناًء على طلب العميل، يجوز لـ »ات�ساالت« اإجراء فح�ص  هـ( 

يف املوقع.

�سي�ستفيد العمالء من دعم معدات ات�ساالت بعد التثبيت خالل مدة االتفاقية. و( 

اإىل  طلًبا  العميل  ُيقدم  اأن  يجب  الفيديو،  اإدارة  نظام  اإعدادات  لتعديالت  بالن�سبة  ز( 

فريق الدعم التابع الت�ساالت. �سيتم اإبالغ العميل باإكمال اإجراء التعديالت والبدء يف 

ا�ستخدام اخلدمة.

العميل على وعي اأنه كجزء من دعم العمالء، قد تطلب ات�ساالت الو�سول عن ُبعد اإىل  ح( 

اأي من معدات ات�ساالت واملعدات اململوكة للعميل املت�سلة بخدمة VSaaS. يوافق العميل 

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

من  الأي  البيع«  »نهاية  اأو  املعدات«  عمر  »نهاية  بدعم  العميل  باإبالغ  »ات�ساالت«  تقوم  ط( 

معدات ات�ساالت امل�ستخدمة يف خدمة VSaaS التي مل تعد ُت�سنع من قبل مورد الطرف 

االتفاقية.  مدة  نهاية  البيع« حتى  بـ«نهاية  املتاأثرة  الطرازات  كافة  دعم  �سيتم  الثالث. 

�سيتم اإ�سعار العمالء بحالة دعم »نهاية عمر املعدات«، ويجب على العميل يف هذه احلالة 

اأن يتوا�سل مع ات�ساالت الإعداد اخلطط وامليزانية لالنتقال اإىل اأحدث طرازات معدات 

ات�ساالت.

اإذا و�سلت معدات ات�ساالت اإىل دعم »نهاية عمر املعدات« خالل مدة االتفاقية، �ستقوم  ي( 

ات�ساالت با�ستبدال معدات ات�ساالت احلالية دون اأي تكلفة اإ�سافية.

VSaaS 11. ترقية/تخفيض الخدمة إلى المنتج األساسي المرتبط بـ
للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

اإىل  بالرتقية فقط  يقوم  اأن   VSaaS القدمي خلدمة  النظام  امل�سرتك يف  للعميل  ميكن  اأ( 

.UCAAS عرو�ص

م�سبقة من  موافقة خطية  دون  للخدمة  القدمي  النظام  بالتنقل بني منتجات  ُي�سمح  ال  ب( 

ات�ساالت.

12. الرخصة

يرجى الرجوع اإىل املادة 20 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال( لالطالع على ال�سروط 

 .VSaaS التي حتكم رخ�سة حقوق ا�ستخدام »معدات ات�ساالت« والربجميات املرتبطة بخدمة

13. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من اتصاالت

يرجى الرجوع اإىل املادة 17 من ال�سروط واالأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على االأحكام 

التي ت�سري على تعليق اأو ف�سل اأو اإنهاء اخلدمة اأو االتفاقية من ات�ساالت. 

 14. اإلنهاء من العميل

اإذا رغب العميل يف اإنهاء اخلدمة، فيجب عليه تقدمي اإ�سعار خطي م�سبق اإىل ات�ساالت  اأ( 

ال يقل عن 30 يوًما.

يقر العميل باأنه بعد ا�ستالم اإ�سعار اإنهاء اخلدمة من العميل، قد حتتاج ات�ساالت اإىل  ب( 

ما ي�سل 30 يوًما الإنهاء ح�ساب العميل.

اإذا اختار العميل اإنهاء العقد خالل االأ�سهر 12 االأوىل من العقد، ف�سيتم احت�ساب ر�سوم  ج( 

اخلروج على النحو التايل:

لباقة  ال�سهري  العقد×اال�سرتاك  من  املتبقية  االأ�سهر  »VSaaS«=عدد  عقد  اإنهاء  ر�سوم 

»VSaaS«

اإذا اختار العميل اإنهاء العقد بعد االأ�سهر 12 االأوىل من العقد، ف�سيتم احت�ساب ر�سوم  د( 

اخلروج على النحو التايل:

.»VSaaS« اال�سرتاك ال�سهري لباقة × VSaaS»=3» ر�سوم اإنهاء عقد

15. التواصل مع اتصاالت

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

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

اأخرى من ات�ساالت عن طريق قنوات التوا�سل املبينة يف البند رقم 34 من ال�سروط واالأحكام 

العامة )لالأعمال(.

16. ضريبة القيمة المضافة

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

التي ت�سري على �سريبة القيمة امل�سافة املطبقة على اخلدمة. 


