
اأهاًل بكم يف ات�صاالت.

يرجى اإكمال هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب باقة )Business in a Box (Cloud. اإن اأي نق�ص يف املعلومات قد ي�سّبب تاأخريًا يف تزويدك باخلدمة.

أ. نوع الطلب

 جديد    ترقية/تخفي�ص    قطع اخلدمة    انتقال داخلي    انتقال خارجي

ب. معلومات الشركة

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

عنوان الفواتري يف دولة الإمارات: ................................................................................................................................ �سندوق الربيد: ................................................................. الإمارة: ..............................................................................

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

تفا�شيل االت�شال بال�شخ�ص الفني:

°ال�سم: ............................................................................................... °رقم املوبايل: .......................................................................................... °الربيد الإلكرتوين: ........................................................................................................................

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

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

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

°رقم املوبايل: ........................................................................................................................................ °الربيد الإلكرتوين: ...............................................................................................................................................................................................

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

رقم م�ستند اإثبات الهوية: .......................................................................................... تاريخ الإ�سدار: .......................................................................................... تاريخ الإنتهاء: ...............................................................................................

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

د. بيانات الفاتورة 
�شيتم اإر�شال الفاتورة ب�شكل تلقائي اإىل الربيد االإلكرتوين املذكور هنا:

°الربيد الإلكرتوين: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اللغة:   اإجنليزي          عربي

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

الت�سال بنا على 5800 800.

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

°حقول اإجبارية

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

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

رقم الح�ساب ..................................................................................................................................... )الرقم الرئي�سي(  Del/PBX/Business Quick Start/Business Super + Voice 

رقم الح�ساب ............................................................................................................................ )خط مكاملات العميل(  Del/PBX/Business Quick Start/Business Super + Voice 

 الرقم الرئي�سي   خط مكالمات العميل الرقم الذي �سيتم ظهوره للمكاملات ال�سادرة 

*الرقم الرئي�سي �سيكون الرقم الذي مت اإدخاله يف الأعلى
.04 XXXXXXX :خط مكالمات العميل هو الخط الثابت الذي يبداأ بكود دولة الإمارات على �سبيل المثال**

6890/BIB (Cloud)_ATL/31 October 2019

استمارة طلب
Business in a Box (Cloud)

“VAT” الأ�سعار ل ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة*



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

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

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

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

رقم احل�ساب احلايل*:.........................................................................................................................................................   ات�سالت       غريتابع لـ ات�سالت

 الرقم الرئي�سي   خط مكالمات العميل الرقم الذي �سيتم ظهوره للمكاملات ال�سادرة 

*الرقم الرئي�سي �سيكون الرقم الذي مت اإدخاله يف الأعلى
.04 XXXXXXX :خط مكالمات العميل هو الخط الثابت الذي يبداأ بكود دولة الإمارات على �سبيل المثال**

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

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

يف حال ترقية / تخفي�ص باقة الإنرتنت، فريجى ذكر رقم ح�ساب خدمة Business in a Box اخلا�سة بك .............................................................................................. وحدد الباقة املطلوبة اأدناه.

High Speed Internet اأ. باقة

Mbps200 Mbps300 Mbps400 Mbps600 Mbps 150إنترنت غير محدود

Mbps 150Mbps 200Mbps 300Mbps 400Mbps 600�شرعة التحميل

Mbps 15Mbps 20Mbps 30Mbps 40Mbps 60�شرعة الرفع

نعمنعمنعمنعمنعمجدار احلماية ال�شحابي )حماية ال�شبكة(

12222اأجهزة Wi-Fi املُدارة

100MB400MB400MB1GB6GBال�شعة االإلكرتونية

20303040180ر�شائل الربيد االإلكرتوين للأعمال

250MB500MB500MB1GB2GBال�شعة لكل بريد اإلكرتوين

3351030تراخي�ص برامج مكافحة الفريو�شات

Switch11

نطاق 1 فقطا�شم النطاق

رقم رئي�سي 1الرقم الرئي�شي

Voice Line دقائق مت�شمنة يف باقة
 خط واحد مع مزايا متطورة مثل مكاملات الفيديو واملكاملات ال�سوتية والر�سائل والتواجد بالإ�سافة 

اإىل خا�سية DID وباقة الـ 100 دقيقة مرنة

 هاتف عادي جماين    هاتف ل �سلكي + 13 درهمًا �سهريًا    هاتف الفيديو + 95 درهمًا �سهريًاجهاز هاتف مت�شمن

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

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

 1,095 1,475 1,875 2,475 3,375ر�شوم االإيجار )درهم/�شهرياً(

1,3951,7752,1752,7753,675ر�شوم العقد ال�شهرية* )درهم/�شهرياً(

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

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

*Voice Lines ب. اإ�شافات

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

 خطوط فرعية**
)مكالمات ضمن الشركة فقط(

Voice Line خط 
)مكالمات فقط(

Communicate Line خط 
 )فيديو، صوت،

رسائل فورية ومشاركة(

Collaborate Line خط 
 )مكالمات صوتية ُممّددة،

مكالمات فيديو، ومشاركة الشاشة(

الباقات ال�شوتية

 الر�شوم

)درهم/�شهر(
عدد اخلطوط

 الر�شوم

)درهم/�شهر(
عدد اخلطوط

 الر�شوم

)درهم/�شهر(
عدد اخلطوط

 الر�شوم

)درهم/�شهر(
عدد اخلطوط

20____85____110____135____

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

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



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

نوع الهاتف
أقساط لمدة 12 شهراً 

عدد الهواتفالر�شوم )درهم/�شهر(

____غري متاحهاتف عادي

____13هاتف ال�شلكي

____95هاتف مع ميزة االت�شال املرئي

____95هاتف مبيزة االت�شال اجلماعي

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

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

Voice Line 100 دقيقة مكاملات مرنة لكل

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

رقم Dedicated Direct Inward Dialling (DID): على �سبيل املثال 1234567 04  •
*يطّبق على مكاملات املوبايل اإىل دولة الإمارات والوجهات الدولية

ط. التركيب والتوصيل

التوصيل

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

Switch
   اأرغب في مفتاح جديد

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

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

مزايا الشبكة

Dynamic DNS تمكين   تمكين تحويل المنفذ 

اأ( تهيئة TAGED VLAN مع VLANID=100 ثم و�سلها اإلى جميع المداخل

ب(تهيئة UNTAGGED VLAN ثم و�سلها اإلى جميع المداخل.

 (Business Super, Business Quick Start Business Super + Voice Customers  ) ي. اسم المستخدم التصال اإلنترنت
         الختيار الأول 

         الختيار الثاين 

         الختيار الثالث 

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

ك. اسم النطاق
 لدي حاليًا ا�سم نطاق ae................................................................................................................. اأو

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

 ................................................................................................................ .ae  الختيار الأول 

 ................................................................................................................ .ae  الختيار الثاين 

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

�سنوي ب�سكل  النطاق  ا�سم  جتديد  •	يتم 



ل. قطع الخدمة

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

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

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

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

TRN 8. وثيقة 4. �سورة عن جواز �سفر �ساري املفعول/بطاقة هوية دولة الإمارات/ال�سريك 
*يف حال النتقال من خدمة غري تابعة لت�سالت.

ن. إقرار
باقة  واأحكام  �سروط  كافة  على  اأوافق/نوافق  فاإين/فنحن  عليه،  والتوقيع  الطلب  هذا  متطلبات  جميع  با�ستكمال  اأنه  كامل  ب�سكل  اأدرك/ندرك   اأنا/نحن 

)Business in a Box (Cloud. وتعد ال�سروط والأحكام املرتبطة بهذه اخلدمة جزءًا ل يتجزاأ من �سروط واأحكام ات�سالت اخلا�سة باخلدمات ذات ال�سلة.

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

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

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

 
لالستخدام الرسمي فقط

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

تفا�سيل الت�سال:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



1. مقدمة
اخلا�سة  بـ”ال�سروط  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  اخلا�سة  والأحكام  ال�سروط  هذه  ت�سري 

باخلدمة”( على اخلدمة املقدمة من ات�سالت للعميل وتقراأ مع الأجزاء الأخرى املكونة 

لالتفاقية املربمة بني ات�سالت والعميل. 

2.  تعريفات 
اخلدمة،  ب�ساأن  والعميل  ات�سالت  بني  التعاقدي  التفاق  جممل  تعني  ”االتفاقية“  اأ( 

العامة  والأحكام  ال�سروط  من   2.1 املادة  يف  املو�سحة  الأجزاء  من  يتاألف  والذي 

)لالأعمال(. 

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

”ات�صاالت“ تعني �سركة جمموعة المارات لالت�سالت )�ص.م.ع.(.  ج( 

التي  العامة  والأحكام  ال�سروط  تعني  )للأعمال(“  العامة  واالأحكام  ”ال�شروط  د( 

من�سور  هو  كما  لالأعمال  املخ�س�سة  واملنتجات  اخلدمات  على  ات�سالت  تطبقها 

للجمهور على املوقع اللكرتوين لت�سالت ومتاح اأي�سا عرب الو�سائط الأخرى امل�سار 

اإليها يف املادة 35 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(.  

”مدة احلد االأدنى“ لها املعنى الوارد يف املادة 4 )ب(. هـ( 

”اخلدمة“ تعني خدمة ”بيزن�ص اإن بوك�ص“ )Business in a Box( كما هو مف�سل  و( 

يف املادة 3 اأدناه.

3. وصف الخدمة
لتكنولوجيا  متكامل  حل  هي   )Business in a Box( بوك�ص“  اإن  ”بيزن�ص  خدمة  اأ( 

هذه  توفر  حيث  وال�سركات  العمال  قطاع  من  للعمالء  والت�سالت  املعلومات 

اإليه  )ي�سار  الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوتية  للمكاملات  ُمدجما  حاًل  اخلدمة 

بعد  فيما  اإليه  )ي�سار  النطاق  عري�ص  والإنرتنت  بـ”اخلط ال�شوتي”(  فيما بعد 

الأعمال.  بوابة  ذلك  يف  مبا  العميل  مقر  يف  بـ”االإنرتنت عايل ال�شرعة”( 

تتاح اخلدمة بخط الإنرتنت عايل ال�سرعة وخط �سوتي واحد على الأقل.  ب( 

ت�سمل اخلدمة بع�ص الإ�سافات ذات القيمة امل�سافة مثل ا�ست�سافة نطاق النرتنت  ج( 

وا�ست�سافة الربيد الإلكرتوين وا�ست�سافة املواقع والأمن الأ�سا�سي للحوا�سيب وميكن 

اأن ت�سمل خدمات اأخرى ذات قيمة م�سافة وفقا ملا ت�سيفه ات�سالت من وقت اإىل 

اآخر.

ال�سرعة  عالية  الإنرتنت  �سبكة  نطاق  عر�ص  خليارات  وفًقا  اخلدمة  حزم  تختلف  د( 

كما هو حمدد يف منوذج  ”متعدد“(  و  ال�سوت )”فردي“  امل�ستخدمني خلط  وعدد 

طلب اخلدمة. احلد الأق�سى لعدد اخلطوط ال�سوتية يقت�سر على ت�سعة واأربعني 

كحد   )49( واأربعني  ت�سعة  اإىل  �سوتية  خطوط   )4( اأربعة  من  واعتبارا   .)49(

اأو  تبديل  جهاز  اأي  ا�ستخدام  للعميل  يجوز  تبديل.  جهاز  اإ�سافة  يتوجب  اأق�سى، 

تقدمي طلب اإىل ات�سالت لتوفري جهاز التبديل الإ�سايف كما هو مو�سح يف الفقرة 

)و( من هذه املادة. ويجوز للعميل اأن يتقدم بطلب للح�سول على اأي من باقات هذه 

اخلدمات.

من  الإمارات  دولة  يف  لال�ستخدام  مرنة  دقيقة   100 �سوتي  خط  كل  ي�سمل  هـ( 

بع�ص  با�ستثناء   ،)IDD( دولية  اأرقام  لأي  دولية  دقائق  اأو  املتحرك  اإىل  الثابت 

قائمة  على  الطالع  )يرجى  ال�سوداء  القائمة  يف  املدرجة   )IDD( الدولية  الأرقام 

www.etisalat.ae/ الإلكرتوين  املوقع  على  بها  امل�سموح   )IDD( الدولية  الأرقام 

خارج  اخلدمات  على  املنطبقة  الر�سوم   .)biabinternationaldestinations
الباقة )بعد الدقائق املرنة( للمكاملات الوطنية من الثابت اإىل املحمول �ستكون وفقا 

الفاتورة على  اإىل املتحرك، ولكن حتت�سب يف  الثابت  القيا�سية من اخلط  للر�سوم 

اأ�سا�ص الثانية. �ستكون ر�سوم اخلدمات خارج الباقة )خارج الدقائق املرنة( نف�ص 

ر�سوم املكاملات من اخلط الثابت اإىل اأرقام دولية على مدار ال�ساعة خارج اأوقات 

الذروة، ولكن حتت�سب يف الفاتورة على اأ�سا�ص الثانية.

والتطبيقات  اخلدمات  من  العديد  على  للح�سول  بطلب  يتقدم  اأن  للعميل  يجوز  و( 

والأجهزة الإ�سافية كما هو حمدد يف ق�سم “اخلدمات الإ�سافية” يف منوذج طلب 

اخلدمة.

ا�سم نطاق النرتنت  ز( 

�ستتقدم ”ات�سالت“ بطلب اإىل الهيئة التنظيمية املخت�سة للح�سول على ا�سم   .1
نطاق النرتنت نيابة عن العميل دون اأي تكلفة اإ�سافية على العميل خالل مدة 

التفاقية. 

احلد الأدنى لفرتة ا�ستئجار نطاق النرتنت هو عام واحد )1(.  .2

اإ�سافية  تكلفة  اأي  اأ�سا�ص �سنوي دون  ا�سم نطاق النرتنت على  يجب جتديد   .3
على العميل خالل مدة التفاقية.

يخ�سع توفري ا�سم نطاق النرتنت للقواعد املعمول بها اخلا�سة بت�سجيل ا�سم   .4
النطاق و/اأو جتديده و/اأو اإجراءات و/اأو قواعد الهيئة التنظيمية املخت�سة. 

اإنرتنت  موقع  اإن�ساء  من  العميل  متكن  املواقع  ا�ست�سافة  خدمة  املواقع  ا�ست�سافة  ح( 

-اأو  العميل  ين�سرها  مواد  اأو  حمتوى  اأي  عن  م�سوؤوًل  العميل  �سيكون  به.  خا�ص 

العميل  يذكر  اأن  يجب  )مواقعه(.  موقعه  على  العميل-  من  مرخ�ص  �سخ�ص  اأي 

بو�سوح على موقعه  الإلكرتوين(  الربيد  التوا�سل معه )مثل عنوان  وبيانات  اأرقام 

اأي  اأو التزام من اأي نوع فيما يخ�ص  اأي م�سوؤولية  الإلكرتوين. ل تتحمل ات�سالت 

موقع تابع للعميل مت اإن�ساوؤه با�ستخدام اخلدمة.

ا�ست�سافة الربيد الإلكرتوين توفر خدمة ا�ست�سافة الربيد الإلكرتوين وفًقا حل�سة  ط( 

اأو جتاوزها،  التخزين التي تعلنها ات�سالت. مبجرد ملء العميل حل�سة التخزين 

ل  ت�سلم.  اأنها مل  على  املر�سل  اإىل  الواردة  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  اإرجاع  �سيتم 

العميل  ا�ستخدام  فيما يخ�ص  نوع  اأي  التزام من  اأو  اأي م�سوؤولية  ات�سالت  تتحمل 

خلدمة ا�ست�سافة الربيد الإلكرتوين، مبا يف ذلك حمتوى اأي ر�سائل بريدية واردة اأو 

�سادرة.

4. بدء االتفاقية ومدتها
تقدميها  تاريخ  من  اعتبارا  ملزمة  وت�سبح  التنفيذ  حيز  التفاقية  هذه  تدخل  اأ ( 

لت�سالت وموافقتها عليها )ي�سار اإليه فيما بعد بـ “التاريخ الفعلي”(.  

تخ�سع هذه التفاقية حلد اأدنى لال�سرتاك بواقع �سنة واحدة )ي�سار اإليها فيما بعد  ب ( 

بـ “احلد الأدنى ملدة ال�سرتاك”( وتبداأ هذه املدة من تاريخ توفري اخلدمة للعميل 

مدة  لها  الإ�سافية  ال�سوتية  اخلطوط  التفعيل”(.  بـ”تاريخ  بعد  فيما  اإليه  )ي�سار 

التزام ل تقل عن �سنة واحدة )احلد الأدنى لال�سرتاك يف اخلط ال�سوتي( تبداأ من 

العميل.  بناًء على طلب  الإ�سافية  ال�سوتية  بتفعيل اخلطوط  ات�سالت  تاريخ قيام 

اأربعة وع�سرين )24( �سهًرا  التزام ترتاوح بني  التبديل الإ�سافية لها مدة  اأجهزة 

اأو �ستة وثالثون )36( �سهًرا ح�سب اختيار العميل )احلد الأدنى للجهاز الإ�سايف( 

تبداأ من تاريخ تثبيت ات�سالت للجهاز الإ�سايف.  

بعد انق�ساء احلد الأدنى لال�سرتاك، يتم جتديد اخلدمة تلقائيا على اأ�سا�ص �سهري  ج( 

بنف�ص ال�سروط والر�سوم مبا يف ذلك اأي تعديل مت اإدخاله عليها وفقا لأحكام املادة 

23 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(. بعد انق�ساء احلد الأدنى لالتفاقية، 
ومل يرغب العميل يف جتديد التفاقية على اأ�سا�ص �سهري، فيجوز له اإنهاء التفاقية 

وفقا لأحكام املادة 9 )النهاء من العميل(. 

ر�سوم  بدون  العري�ص  النطاق  ترقية  ميكن  لال�سرتاك،  الأدنى  احلد  انق�ساء  بعد  د( 

تركيب اإ�سافية. اإذا اأراد العميل تخفي�ص النطاق العري�ص يف اأي وقت خالل مدة 

احلد الأدنى لال�سرتاك، فيجب عليه دفع ر�سوم تخفي�ص بواقع 100 درهم. 

الأدنى  احلد  مدة  تفعيل  اإعادة  اإىل  يوؤدي  ل  النطاق  عر�ص  تخفي�ص  اأو  ترقية  ج( 

اعتبارا  بالتنا�سب  ال�سهري  الإيجار  ر�سوم  احت�ساب  �سيتم  البداية.  لال�سرتاك من 

من تاريخ قيام ات�سالت باإجراء ترقية عر�ص النطاق اأو تخفي�سه، كما هو مطبق.   

5. التزامات اتصاالت
تلتزم ات�سالت بتقدمي اخلدمة للعميل بناء على هذه ال�سروط والحكام اخلا�سة جنبا 

اإىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لهذه التفاقية وفقا للقانون. 

6. الرسوم والفواتير والدفع 
يرجى الرجوع اإىل املادة 12 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال( لالطالع على  اأ( 

البنود التي حتكم الر�سوم والفواتري وطرق الدفع التي ت�سري على اخلدمة.

حت�سب ر�سوم الإيجار ال�سهري على اأ�سا�ص تنا�سبي من تاريخ التفعيل وحتى نهاية  ب( 

يتم حت�سيل  التالية،  الفاتورة  واعتبارا من دورة  بعد ذلك،  الأوىل.  الفاتورة  دورة 

ر�سوم الإيجار ال�سهرية مقدًما بالكامل.

اإذا مت اإنهاء اخلدمة قبل اإمتام اأي �سهر، �سيتم احت�ساب الفاتورة التي تغطي دورة  ج( 

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

اإ�سافية خارج  اأي ر�سوم  ال�سهري املطبقة مقدًما، وحت�سل  الإيجار  حُت�سل ر�سوم  د( 

�سهرًيا  بها-  املعمول  ال�سهرية  الإيجار  ر�سوم  ت�سملها  -ل  اخلدمة  باقة  نطاق 

كمتاأخرات.

 7.  ائتمان العميل والدفعات المقدمة والودائع
13 من ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على  يرجى الرجوع اإىل املادة 

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

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

التفاقية من طرف  اأو  اإنهاء اخلدمة  اأو  اأو ف�سل  تعليق  ت�سري على  التي  الأحكام  على 

ات�سالت. 

9. اإلنهاء من العميل
يجوز للعميل اإنهاء اخلدمة بوا�سطة اإ�سعار خطي م�سبق مدته خم�سة ع�سر )15(   .9.1
يوما. يقر العميل باأنه، عند ا�ستالم اإ�سعار اإنهاء اخلدمة، قد حتتاج ات�سالت اإىل 

خم�سة ع�سر )15( يوًما لإنهاء ح�ساب العميل.

ر�سوم  بدفع  العميل  يلتزم  لال�سرتاك،  الأدنى  احلد  مدة  خالل  الإنهاء  حالة  يف   .9.2
الإنهاء املبكر مل�سلحة ات�سالت، وحتت�سب على النحو التايل:

عايل  لالإنرتنت  ال�سهري  الإيجار  ر�سوم  من   )1( واحدا  �سهرا  يعادل  ما   .1
ال�سرعة؛ و

ما يعادل �سهرا واحدا )1( من ر�سوم الإيجار ال�سهري لكل خط �سوتي؛ و  .2

التايل:  النحو  على  حم�سوبة  للعميل،  املقدمة  الأعمال  بوابة  ر�سوم   .3 
100 درهم X )عدد الأ�سهر املتبقية - 1( من مدة احلد الأدنى لال�سرتاك؛ و

النحو  على  حتت�سب  للعميل،  املقدم   )IP( النرتنت  بروتوكول  هاتف  ر�سوم   .4
الأدنى  احلد  مدة  من   )1  - املتبقية  الأ�سهر  )عدد   X درهما   15 التايل: 

جمموع  هي  املطبقة  الر�سوم  تكون  هواتف،  عدة  وجود  حالة  يف  لال�سرتاك. 

العمليات احل�سابية لكل هاتف بروتوكول النرتنت.

على  وحت�سب  للعميل،  املقدمة  التبديل(  )اأجهزة  الإ�سافية  املعدات  ر�سوم   .5
الأ�سهر  )عدد   X اإ�سايف  جهاز  لكل  واحد  �سهر  اإيجار  ر�سوم  التايل:  النحو 

املتبقية( من مدة احلد الأدنى لال�سرتاك يف اجلهاز الإ�سايف.

تطبق ر�سوم الإنهاء املبكر على اخلطوط ال�سوتية الإ�سافية فقط اإذا اختار العميل اإنهاء 

ا�سرتاكات اخلط ال�سوتي قبل نهاية مدة احلد الأدنى لال�سرتاك. وملزيد من التو�سيح، 

ا�سرتاك  عن  م�ستقل  ب�سكل  ال�سوتية  اخلطوط  على  املبكر  الإنهاء  ر�سوم  تطبيق  يتم 

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

وا�سم  الإ�سافية،  التبديل  واأجهزة  الإنرتنت،  بروتوكول  وهواتف  الإ�سافية،  ال�سوتية 

نطاق النرتنت، وا�ست�سافة املواقع، وا�ست�سافة الربيد الإلكرتوين، وغريها.

بعد انق�ساء مدة احلد الأدنى لال�سرتاك واختار العميل اإنهاء اخلدمة، ف�سيكون   .9.3
على  وقتها  ال�سهرية  الفاتورة  دورة  نهاية  حتى  م�ستحقة  ر�سوم  اأي  بدفع  ُملزمًا 

اأ�سا�ص تنا�سبي.

10. التواصل مع اتصاالت

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

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

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

ال�سروط والأحكام العامة )لالأعمال(. 

12. ضريبة القيمة المضافة

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

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

الشروط واألحكام
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