
1. مقدمة

اخلا�صة  “ال�صروط  بـ  بعد  فيما  اإليها  )امل�صار  اخلا�صة  والأحكام  ال�صروط  هذه  ت�صري 

باخلدمة”( على اخلدمة املقدمة من ات�صالت للعميل ومع الأجزاء الأخرى املكونة لالتفاقية 

املربمة بني ات�صالت والعميل التي ت�صمل اأي�صا ال�صروط والأحكام العامة )لالأعمال(. 

2.  تعريفات 

“التفاقية” تعني جممل التفاق التعاقدي بني ات�صالت والعميل ب�صاأن اخلدمة، والذي  اأ( 

يتاألف من الأجزاء املو�صحة يف املادة 2.1 من ال�صروط والأحكام العامة )لالأعمال( وهذه 

ال�صروط والأحكام اخلا�صة باخلدمة. 

“ر�صوم تخفي�ض اخلدمة” يعني الر�صوم املفرو�صة على تخفي�ض م�صتوى اخلدمة من باقة  ب( 

ب�صرعة اأعلى اإىل �صرعة اأقل وفقا للبند 1.1.  

تطبقها  التي  العامة  والأحكام  ال�صروط  )لالأعمال(” تعني  العامة  والأحكام  “ال�صروط  ج( 

على  للجمهور  من�صور  هو  كما  لالأعمال  املخ�ص�صة  واملنتجات  اخلدمات  على  ات�صالت 

املوقع اللكرتوين لت�صالت ومتاح اأي�صا عرب الو�صائط الأخرى امل�صار اإليها يف املادة 34 

من ال�صروط والأحكام العامة )لالأعمال(.  

“مدة احلد الأدنى” لها املعنى الوارد يف املادة 4 )ب(. د( 

يف  مف�صل  هو  “اخلدمة” تعني خدمة “بيزن�ض اإن بوك�ض Business in a Box” كما  هـ( 

املادة 3 اأدناه.

“جدار احلماية لل�صحابة” يعني جدار احلماية املوجود يف ال�صحابة هو عبارة عن خدمة  و( 

حماية �صبكية حلماية موارد العميل واأ�صوله من تهديدات / هجمات اأمنية خمتلفة نقد 

تن�صاأ عن الت�صال بالإنرتنت اأو داخل �صبكة IP VPN الأ�صا�صية للعميل.

“اجلهاز املدار” يعني نقطة الو�صول اإىل واي فاي اأو جهاز اأعمال مدار كما هو حمدد يف  ز( 

الفقرة 2)ح( اأدناه املقدم من ات�صالت كجزء من اخلدمة. 

“خدمة واي فاي املدارة” يعني حل واي فاي �صحابي املف�صل يف الفقرة 3)ح(.  ح( 

اأو  املدار  اللوحي  الكمبيوتر  اأو  املدار  املحمول  احلا�صوب  املدار” يعني  العمال  “جهاز  ط( 

الهاتف الذكي املدار املبينة يف الفقرة 3)ط(. 

“�صريك التنفيذ” يعني املقاول املعني من ات�صالت لإجراء الرتكيب والإعدادات والتعامل  ي( 

مع طلبات التعديل والدعم. 

3. وصف الخدمة

والت�صالت  املعلومات  لتكنولوجيا  متكاماًل  بوك�ض” حاًل  اإن  بيزن�ض  “كالود  تعد خدمة  اأ( 

للعمالء من قطاع العمال وال�صركات حيث توفر هذه اخلدمة حاًل ُمدجما لالت�صالت 

والإنرتنت   )”UC على اأ�صا�ض خدمة الهاتف )ي�صار اإليها فيما بعد بـ”اخلدمة ال�صوتية

ومعدات  ال�صرعة”(  عايل  بـ”الإنرتنت  بعد  فيما  اإليه  )ي�صار  النطاق  عري�ض  الثابت 

ال�صرتاك(  لباقة  )وفقا  ال�صحابي  احلماية  وجدار   )”vCPE“( الفرتا�صية  العميل 

واملعدات املدارة. 

تتطلب اخلدمة اأن ي�صرتك العميل يف خط �صوتي واحد وخط اإنرتنت عايل ال�صرعة واحد  ب( 

.UC على الأقل وخط �صوتي واحد اأو رابط اخلدمة ال�صوتية

وا�صت�صافة  الويب(  تخزين  ذلك  يف  )مبا  الويب  وا�صت�صافة  نطاق  ا�صم  اخلدمة  ت�صمل  ج( 

الربيد اللكرتوين والأمن الأ�صا�صي لالإنرتنت.

ال�صرعة  عالية  الإنرتنت  ل�صبكة  الرتددي  النطاق  خليارات  وفًقا  اخلدمة  حزم  تختلف  د( 

وعدد اخلطوط ال�صوتية واأنواع باقات خدمة ال�صوت UC كما هو حمدد يف منوذج طلب 

اخلدمة. احلد الأق�صى لعدد اخلطوط ال�صوتية هو مائتي )200( خط لكل موقع. لأكرث 

اإ�صافة  العميل  اإىل غاية مائتي )200( خط، يجب على  اأربعة )4( خطوط �صوتية  من 

مفتاح تبديل. يجوز للعميل ا�صتخدام اأي مفتاح بديل اأو ميكنه التقدم بطلب منف�صل اإىل 

ات�صالت لتوفري بدالة كمنتج اإ�صايف ل ي�صكل جزًءا من اخلدمة، كما هو مو�صح يف البند 

10 حتت عنوان “مفاتيح اإ�صافية”.

UC اخلدمة ال�صوتية ه( 

�صيتم اإعداد خدمة ال�صوت UC م�صبًقا لال�صتخدام بوا�صطة هواتف مكتبية باخلط   )1
ال�صوتية  الباقة  )اإن وجدت يف  ا  اأي�صً ا�صتخدامها  ات�صالت. ميكن  توفرها  الثابت 

اأو  اللوحي  الكمبيوتر  اأو  اأو احلا�صوب املحمول  الكمبيوتر  اأجهزة  بوا�صطة  املطلوبة( 

الهواتف الذكية.

امل�صادقة،  اإجراءات  عرب  وا�صتخدامهما   UC ال�صوت  خدمة  اإىل  الو�صول  يتم   )2
PIN، وقد يوؤدي الك�صف عن تفا�صيل  با�صتخدام ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور/رمز 

كلمات املرور للغري اإىل ا�صتخدام/اإ�صاءة ا�صتخدام اخلدمات با�صم امل�صتخدم.

الرتقيم  خطة  من  رقما  للعميل  ات�صالت  تخ�ص�ض   ،UC ال�صوت  خلدمة  بالن�صبة   )3
الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة. لكل رقم جغرايف مطلوب، يجب اأن يحدد 

العميل املكان الذي �صيتم ا�صتخدام الرقم فيه.

اإىل  الثابت  من  الوطني  لال�صتخدام  مرنة  دقيقة   100 �صوت  خط  كل  يت�صمن   )4
املتحرك اأو دقائق دولية لأي وجهة دولية، با�صتثناء بع�ض الوجهات الدولية املدرجة 

www.etisalat. يف القائمة ال�صوداء )ميكن الطالع على الوجهات امل�صموح بها على

ae/biabinternationaldestinations( وهاتف بروتوكول النرتنت وفقا لالأ�صعار 
املحددة يف منوذج طلب اخلدمة. ر�صوم اخلدمة خارج الباقة )بعد الدقائق املرنة( 

القيا�صية  للر�صوم  وفقا  �صتكون  املتحرك  اإىل  الثابت  املحلية من  الهاتفية  للمكاملات 

للمكاملات  املرنة(  الدقائق  ر�صوم اخلدمة )خارج  املتحرك.  اإىل  الثابت  من اخلط 

الثابت  للخط  القيا�صية  للر�صوم  وفقا  تكون  الدولية  الوجهات  اإىل  الثابتة  الهاتفية 

ر�صوم  و�صيتم فر�ض  الأ�صبوع،  اأيام  �صاعة طيلة   24 الذروة على مدار  اأوقات  خارج 

على ال�صتخدام خارج الباقة على اأ�صا�ض الثانية يف الفاتورة.

و( جدار احلماية ال�صحابية

احلماية  “جدار  ا�صت�صافة  يتم  حيث  ال�صحابية  احلو�صبة  على  قائم  حل  هذا   )1
ال�صحابية” يف من�صاأة ات�صالت دون اأي ن�صر لأجهزة جدار احلماية يف مقر العميل. 

واحدة  ملرة  الأوتوماتيكية  والإعدادات  الأمنية  احلماية  ا�صرتاكات  ا  اأي�صً وي�صمل 

والدعم امل�صتمر عن ُبعد. يوفر هذا احلل اإدارة عن بعد من قبل العميل عرب بوابة 

مركز  خالل  من  بعد  عن  اأو   )https://businessonline.etisalat.ae( ات�صالت 

الت�صال التابع لت�صالت.

الإعدادات الأ�صا�صية جلدار احلماية ال�صحابي يغطي ما يلي:  )2

النرتنت  بروتوكول  وعنوان  واملنطقة  للم�صتخدم  الأ�صا�صية  الواجهة  اإعدادات  	•
)من الداخل واخلارج(

اخلطة. يف  املبينة  احلماية  جدار  ميزات  كافة  	•
للعمالء. التحتية  للبنية  التايل  اجليل  من  حماية  يوفر  الناري  اجلدار  	•

توجيه اأمامي وعك�صي للو�صول اإىل الإنرتنت الأ�صا�صي للبنية الأ�صا�صية ل�صبكة  	•
 .LAN م�صتخدم

الإنرتنت.  عرب  احلماية  جدار  اإىل  الو�صول  	•
البيانات. مرور  تقارير  	•

على  به  اخلا�ض  احلايل  احلماية  جدار  ا�صتخدام  يف  العميل  ا�صتمر  اإذا  التاأثري   )3 

التوازي: 

3 لت�صفية  امل�صتوى  به من  العميل جدار احلماية اخلا�ض  لدى  يكون  اأن  ميكن  	•
البيانات، ولكن لن يتم متكني ميزات اجليل التايل لأنها قد توؤدي اإىل خلل يف 

الأداء.

)NAT( من اخلا�ض اإىل العام. ال�صبكة  عنوان  ترجمة  اإجراء  للعميل  ميكن  ل  	•
 ”Forcepointاتفاقية ال�صرتاك يف“ ا على  با�صتخدام اخلدمة، يوافق العميل اأي�صً  )4
https://www.forcepoint.com/legal/forcepoint-subscription- يف  املتاحة 

agreement

�صيمكن  “ات�صالت”، مما  بوابة  اإىل  الدخول  ت�صجيل  “ات�صالت” بيانات  �صتوفر   )5
وحده  العميل  يتحمل  ال�صحابي”.  احلماية  “جدار  اإعدادات  تغيري  من  العميل 

م�صوؤولية اأي تغيريات يقدمها يف اإعدادات جدار احلماية ال�صحابي.

يقر العميل باأن ات�صالت �صتاأخذ بعني العتبار كل من ميلك كلمات ت�صجيل الدخول   )6
ويكون قادًرا على الدخول اإىل بوابة ات�صالت، ك�صخ�ض موؤهل لإجراء تغيريات يف 

الإعدادات. ل تتحمل ات�صالت م�صوؤولية اإجراء اأي عمليات حتقق اأخرى.

التغيريات  تلك  اإجراء  له  فيجوز  الإعدادات،  يف  تغيريات  اإجراء  العميل  طلب  اإذا   )7
عرب الإنرتنت يف بوابة ات�صالت. اإذا كان العميل م�صرتًكا يف خطة خدمة احرتافية 

ات�صالت  خطة  اأو  املتقدمة  ات�صالت  خطة  )مثل  منف�صلة  اتفاقية  مبوجب 

ا التوا�صل مع مركز الت�صال التابع لت�صالت  لل�صخ�صيات املهمة(، فيجوز له اأي�صً

من خالل تقدمي ببيانات تعريفه اإىل مركز الت�صال.

خدمة واي فاي املُدارة ز( 

واخلدمات  والربامج  لالأجهزة  متكامل  حل  عن  عبارة  هي  املدارة  فاي  واي  خدمة   .1
تتكون  اخلارجي”(.  )“املورد   Cisco Meraki بوا�صطة  ت�صغيلها  يتم  ال�صحابية 

خدمة واي فاي املدارة من: )1( نقاط و�صول Cisco Meraki )ي�صار اإليها بـ”نقاط 

التحكم  لوحة  ذلك  يف  مبا  �صحابيا،  املدارة  ال�صبكات  هند�صة   )2( و  الو�صول”(؛ 

اإدارة  العميل من  التي متكن  التحكم”(  بـ”لوحة  اإليها  الإنرتنت )ي�صار  �صبكة  عرب 

ال�صبكة. لال�صتفادة من خدمة واي فاي املدارة، يجب على العميل املوافقة على البنود 

.Cisco Meraki وال�صروط التي تطبقها

يدرك العميل ويقر اأن اأداء واي فاي قد يختلف من موقع اإىل اآخر وقد يتاأثر باملقاطع   .2
اخلر�صانية واأق�صام اجلدران والأبواب الفولذية والأ�صطح املعدنية ودرجة احلرارة 

اأن  ميكن  العميل.  موقع  يف  املعدات  باقي  من  وغريها  البيئية  والعوامل  والرطوبة 

ال�صبكة  موجه  املدجمة يف  فاي  واي  �صبكة  ت�صغيل  باإيقاف  العميل  ات�صالت  تو�صي 

الرتدد  وتلوث  الإ�صارة  ت�صوي�ض  ملنع  دائم  ب�صكل  بالعميل  اخلا�صة   ADSL بوابة  اأو 

الال�صلكي يف موقع العميل.

اأجهزة الأعمال املدارة ط( 

جهاز الأعمال املُدار يعني الكمبيوتر املحمول املدار/الهاتف الذكي املدار/الكمبيوتر   .1
اللوحي املدار الذي توفره ات�صالت للعميل كجزء من اخلدمة.

يتم متكينها مبيزة  ات�صالت مبوجب اخلدمة  توفرها  التي  املدارة  الأعمال  اأجهزة   .2
اإدارة اجلهاز.

ميزة اإدارة اجلهاز لأجهزة العمال املدارة متكن ات�صالت من اإر�صال اإ�صعارات عن   .3
الدفعات امل�صتحقة عن بعد وتعليق ا�صتخدام اأجهزة الأعمال املُدارة يف حالة الإخفاق 

يف �صداد الفاتورة ال�صهرية كما هو مو�صح يف الفقرة 8 )ب(.

ا�صم النطاق  ي( 

�صتقدم ات�صالت طلبا اإىل اجلهة التنظيمية ذات ال�صلة للح�صول على ا�صم نطاق   .1
النطاق خالل  العميل ل�صم  اإ�صافية على  العميل، ولن تكون هناك تكلفة  نيابة عن 

مدة التفاقية.

احلد الأدنى لفرتة ا�صتئجار النطاق هو عام واحد )1(.  .2

�صتقوم ات�صالت بتجديد ت�صجيل ا�صم النطاق نيابة عن العميل على اأ�صا�ض �صنوي،   .3
مدة  خالل  النطاق  ا�صم  لتجديد  العميل  على  اإ�صافية  تكلفة  هناك  تكون  ولن 

التفاقية.

يخ�صع توفري ا�صم النطاق للقواعد املعمول بها املتعلقة بت�صجيل ا�صم النطاق و/اأو   .4
بها من  املعمول  ال�صلة  التنظيمية ذات  قواعد اجلهة  و/اأو  اإجراءات  و/اأو  جتديده 

وقت اإىل اآخر.

اإن�صاء  على  قادًرا  العميل  �صيكون  الويب،  ا�صت�صافة  خدمة  من  كجزء  الويب:  ا�صت�صافة  ك( 

ين�صرها  مادة  اأو  حمتوى  اأي  عن  م�صوؤوًل  العميل  و�صيكون  به.  اخلا�ض  الويب  موقع 

الويب  مواقع  با�صت�صافة  يتعلق  فيما  العميل  قبل  من  له  مرخ�ض  �صخ�ض  اأي  اأو  العميل 

معه  التوا�صل  بيانات  ذكر  العميل  على  يجب  ذلك.  وغري  تطويرها  اأو  بالعميل  اخلا�صة 

)مثل عنوان الربيد الإلكرتوين والعنوان الربيدي( بو�صوح على موقعه على النرتنت. ل 

تتحمل ات�صالت اأي م�صوؤولية اأو التزام من اأي نوع فيما يتعلق باأي موقع للعميل مت اإن�صاوؤه 

با�صتخدام اخلدمة.

ل�صعة  الإلكرتوين وفًقا  ا�صت�صافة الربيد  الإلكرتوين: يتم توفري خدمة  ا�صت�صافة الربيد  ل( 

�صيتم  جتاوزها،  اأو  ال�صعة  لتلك  العميل  ملء  مبجرد  ات�صالت.  توفرها  التي  التخزين 

ل  للت�صليم.  قابلة  غري  اأنها  على  املر�صل  اإىل  الواردة  الإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  اإرجاع 

تتحمل ات�صالت اأي م�صوؤولية اأو التزام من اأي نوع فيما يتعلق با�صتخدام العميل خلدمة 

اأو  واردة  اإلكرتوين  بريد  ر�صائل  اأي  حمتوى  ذلك  يف  مبا  الإلكرتوين،  الربيد  ا�صت�صافة 

�صادرة.

4.  بدء االتفاقية ومدتها

ملدة  الأدنى  “احلد  بـ  بعد  فيما  اإليها  )ي�صار  واحدة  �صنة  عن  تقل  ل  التفاقية  مدة  اأ ( 

بعد  فيما  اإليه  )ي�صار  للعميل  اخلدمة  توفري  تاريخ  من  املدة  هذه  وتبداأ  ال�صرتاك”(، 

بـ”تاريخ التفعيل”(. اخلطوط ال�صوتية الإ�صافية تخ�صع للتزام ل يقل عن �صنة واحدة 

)احلد الأدنى ملدة اخلط ال�صوتي(، والتي تبداأ اعتبارا من تاريخ قيام ات�صالت بتفعيل 

اخلطوط ال�صوتية الإ�صافية بناًء على طلب مقدم من العميل.

بعد انتهاء مدة احلد الأدنى لال�صرتاك، يتم جتديد التفاقية تلقائًيا على اأ�صا�ض �صهري  ب ( 

و�صتظل البنود وال�صروط �صارية على اخلدمة. بعد انتهاء احلد الأدنى لال�صرتاك، اإذا مل 

يرغب العميل يف جتديد التفاقية على اأ�صا�ض �صهري، فيجوز للعميل اإنهاء التفاقية وفًقا 

للمادة 9 - الإنهاء.

اأي ر�صوم  الأدنى لال�صرتاك دون  اأثناء وبعد احلد  النطاق الرتددي  ميكن ترقية عر�ض  ج( 

تثبيت اإ�صافية. اإذا قام العميل بتخفي�ض عر�ض النطاق الرتددي خالل مدة احلد الأدنى 

تخفي�ض  )ر�صوم   11 للمادة  وفًقا  تخفي�ض  ر�صوم  دفع  العميل  على  يتعني  لال�صرتاك، 

الباقة(.

الأدنى  احلد  ت�صغيل  اإعادة  اإىل  خف�صه  اأو  الرتددي  النطاق  عر�ض  ترقية  يوؤدي  ل  د( 

لال�صرتاك، با�صتثناء احلالت التي يحدث فيها تغيري يف عدد الأجهزة املدارة املجمعة يف 

الباقة احلالية للعميل بالنظر اإىل الباقة اجلديدة التي يرغب العميل يف ال�صرتاك فيها. 

يتم احت�صاب ر�صوم الإيجار ال�صهري على اأ�صا�ض تنا�صبي بدًءا من التاريخ الذي يتم فيه 

بالفعل ترقية عر�ض النطاق الرتددي اأو تخفي�صه، ح�صب احلالة، من طرف ات�صالت.

6. الرسوم والفواتير والدفع 

يرجى الطالع على البند 12 من ال�صروط والأحكام العامة )لالأعمال( ملعرفة الر�صوم  اأ( 

والفواتري واأحكام الدفع التي ت�صري على اخلدمة.

يتم احت�صاب ر�صوم الإيجار ال�صهري على اأ�صا�ض تنا�صبي من تاريخ التفعيل وحتى نهاية  ب( 

دورة الفاتورة الأوىل. بعد ذلك، واعتبارا من دورة الفاتورة التالية، يتم حت�صيل ر�صوم 

الإيجار ال�صهري الكامل مقدًما كل �صهر.

اإذا مت اإنهاء اخلدمة قبل نهاية اأي �صهر، ف�صيتم ح�صاب الفاتورة التي تغطي دورة الفاتورة  ج( 

النهائية على اأ�صا�ض تنا�صبي من بداية ال�صهر وحتى تاريخ اإنهاء اخلدمة.

ُتفر�ض ر�صوم الإيجار ال�صهري املطبقة �صهرًيا مقدًما، وحتت�صب اأي ر�صوم اإ�صافية خارج  د( 

�صكل  على  �صهرية  ب�صورة  ال�صهري  الإيجار  ر�صوم  ت�صملها  ل  الباقة  ا�صتخدام  نطاق 

متاأخرات. 

7.  ائتمان العميل والدفعات المقدمة والودائع

يرجى الرجوع اإىل املادة 13 من ال�صروط والأحكام العامة )لالأعمال(، لالطالع على اأحكام 

ائتمان العميل والدفعات املقدمة والودائع التي ت�صري على اخلدمة.

8. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من اتصاالت

على  العامة )لالأعمال(، لالطالع  والأحكام  ال�صروط  18 من  املادة  اإىل  الرجوع  يرجى  اأ( 

الأحكام التي ت�صري على تعليق اأو ف�صل اأو اإنهاء اخلدمة اأو التفاقية من طرف ات�صالت. 

اأجهزة الأعمال املدارة - التعليق املوؤقت:  ب( 

�صتقوم  ات�صالت،  اإىل  الر�صوم  �صداد  عن  العميل  تخلف  حالة  يف  الدفع:  عدم   .1
نوع من ال�صتخدام.  اأي  املدارة موؤقًتا وحجبه على  الأعمال  بتعليق جهاز  ات�صالت 

�صيتم رفع التعليق فقط يف حالة دفع الر�صوم امل�صتحقة. 

تاأثري التعليق: �صيظل العميل م�صوؤوًل عن جميع ر�صوم ا�صتئجار اخلدمة التي تكبدها   .2
قبل اأو اأثناء التعليق.

مبجرد دفع الر�صوم، قد حتتاج ات�صالت اإىل ما قد ي�صل خم�صة )5( اأيام للتمكن   .3
من ا�صتعادة و�صول العميل اإىل خدمة اأجهزة الأعمال املُدارة. ميكن للعميل الت�صال 

بالرقم 8005800 خلدمات ات�صالت لالأعمال لدفع الر�صوم واحل�صول على الدعم 

ل�صتعادة الو�صول اإىل الأجهزة. 

9. إنهاء الخدمة من العميل

يجوز للعميل اإنهاء اخلدمة بوا�صطة اإ�صعار كتابي م�صبق اإىل ات�صالت ل يقل عن خم�صة  اأ( 

ع�صر )15( يوًما. يقر العميل باأنه، عند ا�صتالم اإ�صعار الإنهاء، قد ي�صتغرق الأمر ما ي�صل 

اإىل 15 يوًما لإنهاء ح�صاب العميل.

اإىل  مبكر  اإنهاء  ر�صوم  بدفع  العميل  يلتزم  الأدنى،  احلد  مدة  خالل  الإنهاء  حالة  يف  ب( 

ات�صالت، وفًقا لل�صيغة التالية:

خط الإنرتنت عايل ال�صرعة:  .1

ما يعادل ر�صوم اإيجار �صهر واحد )1( لالإنرتنت عايل ال�صرعة؛ و اأ. 

ر�صوم vCPE املقدمة للعميل، وحت�صب على النحو التايل: 100 درهم X )عدد  ب. 

الأ�صهر املتبقية1-( من احلد الأدنى ملدة ال�صرتاك؛ و

200 درهم  ر�صوم الأجهزة املدارة املقدمة للعميل حتت�صب على النحو التايل:  ج. 

X )عدد الأ�صهر املتبقية1-( من احلد الأدنى ملدة ال�صرتاك يف اجلهاز املدار 
الر�صوم  �صتكون  املدارة،  الأجهزة  من  العديد  وجود  حالة  يف  اإنهائه.  مت  الذي 

املطبقة هي جمموع العمليات احل�صابية لكل جهاز مدار؛ و

ر�صوم التبديل )اإن وجدت مع الباقة التي ا�صرتك فيها العميل( املقدمة للعميل،  د. 

وحتت�صب على النحو التايل: 100 درهم X )عدد الأ�صهر املتبقية1-( من احلد 

الأدنى ملدة ال�صرتاك.

خط ال�صوت:   .2

ما يعادل ر�صوم اإيجار �صهر واحد )1( لكل خط �صوتي؛ و اأ. 

التايل:  النحو  على  حتت�صب  للعميل  املقدم  النرتنت  بروتوكول  هاتف  ر�صوم  ب. 

)15 درهًما+ الق�صط املطبق على هاتف بروتوكول النرتنت( X )عدد الأ�صهر 

تعدد هواتف بروتوكول  الأدنى ملدة ال�صرتاك. يف حالة  املتبقية1-( من احلد 

النرتنت، تكون الر�صوم املطبقة هي جمموع العمليات احل�صابية لكل هاتف.

ل ت�صري ر�صوم الإنهاء املبكر عل اخلطوط ال�صوتية الإ�صافية اإل اإذا اختار العميل اإنهاء  ج( 

ا�صرتاكات اخلط ال�صوتي قبل نهاية احلد الأدنى لال�صرتاك يف اخلط ال�صوتي. لتجنب 

اأي �صك، ت�صري ر�صوم الإنهاء املبكر على اخلطوط ال�صوتية ب�صكل م�صتقل عن ا�صرتاك 

الإنرتنت عايل ال�صرعة. يوؤدي اإنهاء اخلدمة اإىل اإنهاء كل خدمة اإ�صافية مثل اخلطوط 

وا�صم  اإ�صافية،  مفاتيح  وتوفري  الإنرتنت،  بروتوكول  هواتف  وتوفري  الإ�صافية،  ال�صوتية 

النطاق، وا�صت�صافة الويب، وا�صت�صافة الربيد الإلكرتوين، اإلخ 

الشروط واألحكام
Cloud Business in a Box



10. أحكام أخرى 

تركيب خدمة واي فاي املدارة – اأحكام عامة

يقوم �صريك التنفيذ بتوفري التثبيت والتفعيل والتعامل مع طلبات تغيري الإعدادات  اأ( 

وكذلك ا�صتك�صاف الأخطاء واإ�صالحها.

�صتقوم ات�صالت بالتن�صيق مع العميل للح�صول على جميع املعلومات الالزمة لتنفيذ  ب( 

التثبيت والإعداد القيا�صيني لالأجهزة املدارة.

يف  تاأخري  اأي  حدوث  عدم  ل�صمان  املوقع  جاهزية  من  يتاأكد  اأن  العميل  على  يجب  ج( 

تركيب اخلدمة. ت�صمل جاهزية موقع العميل على �صبيل املثال ل احل�صر الكابالت 

الهواء  تكييف  اأو  املنا�صبة  والتهوية  الرئي�صية  الطاقة  واإمدادات  الهيكلية  الداخلية 

ورفوف اخلزانة وبيئة ال�صالمة جلميع معدات ات�صالت املثبتة يف موقع العميل.

اأيام  اإىل خم�صة )5(  املدارة يف غ�صون ثالثة )3(  الأجهزة  وتركيب  ت�صليم  �صيتم  د( 

من  تقديرية  هي  الت�صليم  مواعيد  ال�صرعة.  فائق  الإنرتنت  توفري  تاريخ  من  عمل 

جتارية  جهود  ببذل  ات�صالت  �صتقوم  احلالية.  التنفيذ  مهل  على  بناًء  ات�صالت 

واملحددة  الأطراف  بني  عليه  التفاق  مت  ملا  وفًقا  املدارة  الأجهزة  لتو�صيل  معقولة 

يف التفاقية. يجب اإجراء التثبيت ونقل اخلدمات/تغيري املقر فقط خالل �صاعات 

العمل العادية )من الأحد اإىل اخلمي�ض: من ال�صاعة 8:00 �صباًحا اإىل ال�صاعة 2:00 

ظهرا ومن ال�صاعة 3:00 ع�صرا اإىل ال�صاعة 6:00 م�صاًء( ولن يتم تنفيذها يف اأيام 

العطل الر�صمية.

تثبيت خدمة واي فاي املدارة – اأحكام خا�صة

كجزء من اخلدمة، �صتقوم ات�صالت اأو �صريك التنفيذ باإجراء الرتكيبات التالية: اأ( 

تثبيت نقاط الو�صول وفقا لنطاق ال�صغال، مبا يف ذلك الكابالت من نقاط الو�صول   .1
الكابل.  ذلك  وربط  الإنرتنت  اإىل  ن�صط  توجيه  مع  متاح  اإيرثنت  منفذ  اأقرب  اإىل 

توفري  �صيتم  اإيرثنت.  كابل  من  مرًتا   )40( اأربعني  اإىل  ي�صل  ما  التثبيت  �صيغطي 

حمول التيار املرتدد لكل نقطة و�صول. يتعني على العميل اأن يوفر لت�صالت منفذ 

طاقة ملحول التيار املرتدد. وفًقا لتفاقية منف�صلة بني العميل و�صريك التنفيذ، يجوز 

التفاق  يتم  العميل  التمديدات على  اأعمال  اأو  الكابالت  اإ�صافية على  ر�صوم  فر�ض 

تكون  األ  �صريطة  املطلوب  العمل  لنطاق  وفًقا  التنفيذ  و�صريك  العميل  بني  ب�صاأنها 

ات�صالت م�صوؤولة عن اأي تبعات اأو التزامات قانونية ناجتة عن التفاقية املوقعة بني 

�صريك التنفيذ والعميل اأو ب�صبب اأي اإجراء من جانب �صريك التنفيذ.

تخ�صي�صها  لت�صالت  ميكن  والتي  فاي،  واي  اإىل  الدخول  ت�صجيل  �صفحة  اإعداد   .2
بال�صور/ ات�صالت  تزويد  للعميل  ميكن  املُدار،  فاي  واي  حل  تثبيت  اأثناء  للعميل. 

عنوان URL الذي ميكن اأن ت�صتخدمه ات�صالت لتخ�صي�ض ت�صجيل دخول واي فاي 

للعميل؛ و

ميكن اإعداد ح�صابات امل�صتخدمني التي متكن امل�صتخدمني النهائيني الذين حددهم   .3
العميل من الو�صول اإىل اإ�صدار ن�صخة خم�ص�صة للقراءة فقط للوحة التحكم. 

اأي  يخ�صع  �صهرًيا.  و�صول  نقطة  كل  اإعدادات  يف  تغيريات   10 اإجراء  للعميل  يحق  ب( 

اإعدادات وتغيريات اإ�صافية يف ال�صبكة لر�صوم اإ�صافية، يتعني على العميل التفاو�ض 

تخ�صع  ال�صبكة  يف  اإ�صافية  وتغيريات  اإعدادات  اأي  التنفيذ،  �صريك  مع  مبا�صرة 

لتفاقية منف�صلة بني العميل و�صريك التنفيذ.

دعم خدمة واي فاي املدارة

مدة  خالل  ا�صتبدال  اإىل  املدارة(  الأعمال  اأجهزة  )با�صتثناء  املُدار  اجلهاز  احتاج  اإذا  اأ( 

دون  التايل  العمل  يوم  املعيب خالل  با�صتبدال اجلهاز  ات�صالت  �صتقوم  التفاقية،  هذه 

اأي ر�صوم اإ�صافية، ب�صرط األ يتم تغيري اجلهاز اأو تعديله باأي طريقة كانت اأو تعر�صه لأي 

اإ�صاءة اأو �صوء ا�صتخدام اأو �صوء معاملة من قبل العميل واأن اأي عيوب يف اجلهاز ل تن�صب 

اإىل العميل اأو الغري. 

اإذا تعطلت الأجهزة يف املوقع وبناًء على طلب العميل، يجوز لت�صالت اإجراء فح�ض يف  ب( 

املوقع.

اإىل  ُبعد  اإىل و�صول عن  ات�صالت  العمالء، قد حتتاج  اأنه كجزء من دعم  العميل  يفهم  ج( 

اجلهاز املُدار ومعدات ات�صالت واملعدات اململوكة للعميل. يوافق العميل على توفري هذا 

الو�صول عن بعد ح�صب احلاجة من وقت اإىل اآخر.

�صتقوم ات�صالت باإبالغ العميل يف حالة دعم نهاية عمر الأجهزة اأو نهاية البيع بخ�صو�ض  د( 

دعم  �صيتم  اخلارجي.  الطرف  اأو  املورد  قبل  من  ت�صنيعها  اأوقف  التي  املدارة  الأجهزة 

جميع الطرز املتاأثرة بنهاية البيع حتى نهاية مدة ال�صرتاك. �صيتم اإ�صعار العمالء بحدث 

ات�صالت  مع  التوا�صل  عليهم  يجب  ال�صعار،  ذلك  حالة  ويف  اجلهاز،  عمر  نهاية  دعم 

لأغرا�ض التخطيط وامليزانية لالنتقال اإىل طرز اأحدث لالأجهزة املدارة.

عندما ي�صل اجلهاز املدار اإىل دعم نهاية العمر خالل مدة ال�صرتاك، �صتقوم ات�صالت  ه( 

با�صتبدال اجلهاز املدار القائم حاليا دون اأي تكلفة اإ�صافية.

مفاتيح التبديل الإ�صافية 

يجوز للعميل �صراء مفاتيح اإ�صافية كمنتج منف�صل ل ي�صكل جزًءا من اخلدمة. احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك يف مفاتيح التبديل الإ�صافية هو اأربعة وع�صرون )24( �صهًرا اأو �صتة وثالثون 

“ات�صالت”  قيام  تاريخ  اعتبارا من  املدة  وتبداأ  العميل،  اختيار  اعتماًدا على  �صهًرا،   )36(

بتثبيت مفتاح التبديل الإ�صايف.

تقييد امل�صوؤولية

UC خدمة �صوت

ل تتحمل ات�صالت م�صوؤولية اأي خلل اأو عيوب حمتملة يف الأجهزة املقدمة. يجب على ات�صالت 

تغطي  لن  حال،  اأي  وعلى  فقط.  الت�صنيع  يف  عيوب  بها  التي  الأجهزة  ا�صتبدال  اأو  اإ�صالح 

ات�صالت الأجهزة املوردة التي تعر�صت للعبث اأو الك�صر من قبل العميل. 

جدار احلماية ال�صحابية

ل تتحمل ات�صالت م�صوؤولية اأداء جدار احلماية ال�صحابية مطلقا، خا�صًة يف حالة: اأ( 

1( اأمناط جديدة لهجومات/فريو�صات الت�صلل،

اأي �صيطرة معقولة  الإخفاق يف الك�صف والتخفيف ب�صبب اخل�صائ�ض التي تتجاوز   )2
لت�صالت،

الأداء املتدهور الناجم عن العيوب الفنية يف �صبكة العميل اأو عن تغيريات العدادات   )3
التي اأطلقها العميل،

اأي اأخطاء اأو عيوب ناجتة عن تغيري يف الطريقة التي ي�صتخدم بها العميل اخلدمة اأو   )4
اأي جزء منها.

اأف�صل  على  بناًء  ال�صحابي  احلماية  جلدار  الفرتا�صي  بالإعداد  ات�صالت  �صتقوم  ب( 

اأو اإجراء  اإذا قام العميل باإطالق اإعدادات خا�صة   .HSI اأداء  ممار�صات املورد لتح�صني 

تغيريات على العدادات اأو اإ�صافة املزيد من الأجهزة اإىل �صبكته، فقد يوؤدي ذلك اإىل 

تراجع اأداء اخلدمة. ل تتحمل ات�صالت م�صوؤولية تدهور الأداء.

ل تتحمل ات�صالت م�صوؤولية اأي حادث اأو خرق اأمني. ات�صالت لي�صت م�صوؤولة عن املواد  ج( 

اأو البيانات اأو املعلومات الواردة يف اأي حمتوى تابع لأي طرف خارجي.

اأو عدم توفر بيانات مهما كان  اأي خ�صارة  اأو م�صوؤولية عن  اأي التزام  ت�صتبعد ات�صالت  د( 

�صببها مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر عدم الت�صليم اأو �صوء ال�صتخدام/ �صوء 

الت�صليم اأو اأي انقطاع / تعليق للخدمة اأو حمتواها اأو دقة / جودة املعلومات املقدمة اأو 

املتاحة اأو امل�صتلمة اأو املر�صلة.

انتهاك  اأو  خرق  واأي  ال�صحابي  احلماية  جلدار  ا�صتخدام  اإ�صاءة  اأو  ا�صتخدام  �صوء  اأي  هـ( 

تعوي�ض  العميل  العميل وحده. يجب على  م�صوؤولية  يكون على  التفاقية  واأحكام  ل�صروط 

واخل�صائر  وامل�صوؤوليات  املطالبات  وكافة  اأي  من  �صرر  اأي  �صد  وحمايتها  ات�صالت 

والأ�صرار والتكاليف والنفقات التي تكبدتها ات�صالت ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر نتيجة 

خلرق العميل ل�صروط واأحكام هذه التفاقية. ومع ذلك، لن يتم اعتبار اأو فهم اأي �صيء 

اأو  الإجراءات اجلنائية  بدء  تقييد حقها يف  اأو  ات�صالت  التايل: )1( حظر  النحو  على 

املدنية التي تراها منا�صبة �صد العميل )2( تقييد حق ات�صالت يف اإنهاء هذه التفاقية.

يتحمل العميل وحده امل�صوؤولية عن اأي خ�صارة نتيجة الإهمال من جانبه. و( 

ل تتحمل ات�صالت اأي م�صوؤولية عن اأي �صرر ناجت عن اأي خطاأ اأو �صهو يف اأي معلومات  ز( 

اإجراءات  اأي  اأو  ب�صاأن اخلدمة  اإىل ات�صالت  العميل  اأو ن�صو�ض مقدمة من  تعليمات  اأو 

تتخذها ات�صالت بناء على توجيهات العميل. 

الر�صوم  من  العميل  اإىل  مبالغ  خ�صومات/اإرجاع  اأي  عن  م�صوؤولة  ات�صالت  تكون  لن  ح( 

املطبقة يف حالة هجوم يقتحم �صبكة العميل.

لن تكون ات�صالت م�صوؤولة جتاه العميل عن الأ�صرار اأو اخل�صارة اأو ال�صرر الناجم عن  ط( 

النقطاع الكلي اأو اجلزئي جلدار احلماية ال�صحابي.

اأو  اأو موظفيها  الآخر  الطرف  امل�صوؤولية جتاه  الأحوال  باأي حال من  ات�صالت  تتحمل  ل  ي( 

اأو  الإيرادات  خ�صارة  عن  الغري  اأو  العمالء  اأو  معها  املتعاقدين  اأو  وكالئها  اأو  مديريها 

اخل�صائر القت�صادية الأخرى اأو اأي خ�صارة غري مبا�صرة اأو عر�صية اأو عقابية اأو تبعية، 

�صواء كانت نا�صئة عن التفاق/العقد اأو ال�صرر اأو غريه. 

11. رسوم تخفيض االشتراك

تخفي�ض اال�شرتاك

اإىل الباقة 

100 Mbps150 Mbps200 Mbps300 Mbps400 Mbps600 Mbps

من الباقة

Mbps 100ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق

Mbps 150

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط النرتنت 

ال�صوتي

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق

Mbps 200

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك.

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق

Mbps 300

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي
ل ينطبقل ينطبقل ينطبق

Mbps 400

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي

ل ينطبقل ينطبق

Mbps 600

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل 

ال�صرعة+ خط 

ال�صوت200+درهم 

X)عدد الأ�صهر املتبقية 
1-( من احلد الأدنى 

ملدة ال�صرتاك. 

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي

اإيجار �صهر واحد 

لالإنرتنت عايل ال�صرعة 

+ اخلط ال�صوتي

ل ينطبق

12. التواصل مع اتصاالت

ال�صروط  هذه  ذلك  يف  )مبا  اخلدمة  ب�صاأن  للتحدث  ات�صالت  مع  يتوا�صل  اأن  للعميل  يجوز 

خدمة  اأو  منتج  اأي  اأو  )لالأعمال(  العامة  والأحكام  ال�صروط  اأو  باخلدمة  اخلا�صة  والأحكام 

اأخرى تقدمها ات�صالت، عن طريق قنوات التوا�صل املبينة يف املادة 35 من ال�صروط والأحكام 

العامة )لالأعمال(. 

12. ضريبة القيمة المضافة

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

ال�صروط التي ت�صري على �صريبة القيمة امل�صافة التي ت�صري على اخلدمة. 


