
اأهاًل بكم يف ات�صاالت

 يرجى اإكم�ل هذا الطلب اإذا كنت ترغب يف التقدم بطلب ب�قة ) Business Quick Start (Managed Wi-Fi. الرج�ء التكرم ب�لعلم اأن اأي نق�ص يف املعلوم�ت قد ي�سّبب ت�أخريًا يف 

تزويدك ب�خلدمة.

أ. نوع الطلب
 ترقية/تخفي�ص  االنتق�ل من خدمة »ات�س�الت«   االنتق�ل من خدمة غري ت�بعة لـ »ات�س�الت«      جديد  

 انتق�ل خ�رجي   انتق�ل داخلي   قطع اخلدمة 

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

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

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

تفا�صيل االت�صال الفنية:

اال�سم: .................................................................................. رقم املوب�يل: ....................................................................................................الربيد االإلكرتوين: ...................................................................................................................................

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

اال�سم:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

رقم املوب�يل: .............................................................................................................................................. الربيد االإلكرتوين: .............................................................................................................................................................................................

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

رقم م�ستند اإثب�ت الهوية: .......................................................................................... ت�ريخ االإ�سدار: .......................................................................................... ت�ريخ االإنته�ء: ........................................................................................... 

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

 
د. نقل خدمة اتصاالت الحالية

تف��سيل ح�صاب االإنرتنت اأو اله�تف الث�بت للعمالء احل�ليني

رقم احل�س�ب:...................................................................................................................................................................................  BusinessOne/BusinessSuper, BusinessLite 

رقم احل�س�ب:...................................................................................................................................................................................  خط ه�تف ث�بت/ بدالة فرعية 

رقم احل�س�ب:...................................................................................................................................................................................  Business Quick Start 

اأريد اإلغ�ء خدمة Call Select pre-configuration من خط البدالة الخ��ص بي، بدون اأي ر�سوم، لال�ستف�دة من الدق�ئق المج�نية المت�سمنة:

موديل البدالة: ................................................................................................................................................................................ نوع البدالة: ...............................................................................................................................................................  

هـ. االنتقال من خدمة غير تابعة لـ »اتصاالت« 
عنوان تركيب اخلدمة )يف ح�ل االنتق�ل، يرجى تقدمي تف��سيل املوقع اجلديد ورقم احل�س�ب احل�يل اأدن�ه(

البن�ية: .............................................................................................................................. الط�بق:............................................................................... رقم ال�سقة:..........................................................................................................................................

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

رقم ه�تف ميكنن� االإت�س�ل به يف نف�ص املكتب / املبنى*: ........................................................................................................................................  قطعة االأر�ص: .........................................................................................................

 ات�صاالت    غري ات�س�الت رقم احل�س�ب احل�يل*:...........................................................................................................................     

*يجب حتديد اأحد اخلي�رين ال�س�بقني
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Business Quick Start و. باقات
يرجى اختي�ر ب�قتك مع عقد لمدة 1 �سنة

باقة
Quick Start
انترنت سريع
غير محدود

الدقائقالجهاز

Bandwidth حتى
 سعة

 تخزين على
 الموقع

اإللكتروني

 اسم
النطاق

 رخصة لبرنامجاالستضافة
 مكافحة

 الفيروسات
Norton 

Internet 
Security

 الهاتف
الثابت

 رسوم
 اإليجار

درهم/)
(الشهر

 اإليجار
 الشهري

 بعد انتهاء
 العقد

(درهم/
(الشهر

 سرعة
تحميل

 سرعة
رفع

 العدد
 المتاح
 للبريد

اإللكتروني

 سعة
 التخزين
 للبريد

اإللكتروني

50Mbps1
 من هاتف ثابت100

 اإىل موبايل 100

دولية
50Mbps5Mbps100MB120250MB31

 
9951,295

100Mbps2
من هاتف ثابت 100

 اإىل موبايل 100

دولية
100Mbps10Mbps400MB130500MB31

 
1,4751,775

150Mbps2
من هاتف ثابت 100

 اإىل موبايل 100

دولية
150Mbps15Mbps400MB130500MB51

 
1,8752,175

200Mbps2
من هاتف ثابت 100

 اإىل موبايل 100

دولية
200Mbps20Mbps1000MB1401000MB101

 
2,4752,775

300Mbps2
من هاتف ثابت 100

 اإىل موبايل 100

دولية
300Mbps30Mbps6000MB11802000MB301

 
3,3753,675

* يرجى اختي�ر نوع اله�تف الث�بت لب�قتك: 

 ه�تف ث�بت واحد   بدالة )عدد الخطوط 1+ .......( 
ر�صوم االإلغاء المبكر خالل 12 �صهرًا بعد اال�صتراك 

اإذا تم اإلغ�ء العقد قبل اإتم�م 12 �سهرًا من العقد، ف�سيتم تطبيق ر�سم اإلغ�ء مبكر والذي �سيحت�سب على النحو الت�لي: ر�سم االإيج�ر ل�سهر واحد + )200 درهم × عدد نق�ط الو�سول × عدد اأ�سهر 

المتبقية لنه�ية العقد(.

ر�صوم االإلغاء المبكر خالل 12 �صهرًا من تجديد اال�صتراك 

اإذا تم اإلغ�ء العقد قبل اإتم�م 12 �سهرًا من العقد،  ف�سيتم تطبيق ر�سم اإلغ�ء  مبكر والذي �سيحت�سب بواقع ر�سم اإيج�ر لمدة �سهر واحد.

�سيتم التجديد التلق�ئي عند اإتم�م عقد لمدة 12 �سهرًا. و�سيتم اإر�س�ل اإ�سع�رات في ال�سهر الث�ني ع�سر الإعالمك بت�ريخ التجديد التلق�ئي. يجب ت�أكيد اإلغ�ء التجديد التلق�ئي والموافقة على ر�سوم 

الب�قة المطبقة بعد انته�ء العقد قبل ت�ريخ التجديد التلق�ئي من خالل زي�رة اأي من مراكز اأعم�ل ات�س�الت، اأو التوا�سل مع مديري الح�س�ب�ت، اأو االت�س�ل على 5800 800.

**تف��سيل خدمة WiFi املدارة:

Cisco Meraki Access Point MR 33 802.11ac Wave 2 نقطة و�سول  -

1.3Gbps Throughput  -

2 SSID’s  -

Splash Page  -

الخدمة المدارة – تركيب نقطة الو�سول، التو�سيالت، االإعداد وتغيير االإدارة  -

***االإيج�ر بعد انق�س�ء مدة العقد

�س�لح فقط للعمالء الح�ليين الذين اأتموا �سنة من عقدهم وتوا�سلوا مع ات�س�الت الإبداء رغبتهم في اال�ستمرار ب�لح�سول على الخدمة على اأ�س��ص �سهري بداًل من العقد ال�سنوي. وفي ح�ل ك�ن 

العميل قد ت�بع ا�ستراكه بعد انته�ء العقد ورغب في اإيق�ف الخدمة، فعليه تقديم اإ�سع�ر قبل �سهر من ذلك و�سيتم تطبيق الر�سوم خالل ذلك ال�سهر.

ز. نقاط وصول إضافية لخدمة WiFi المدارة**
يرجى االختي�ر مم� يلي:

مع عقد ا�ستراك لمدة 12 �سهرًا: عدد الوحدات ............... مق�بل 150 درهمً� �سهريً� للوحدة

مع عقد ا�ستراك لمدة 36 �سهرًا: عدد الوحدات ............... مق�بل 100 درهم �سهريً� للوحدة

تطبق ر�صوم االإلغاء املبكر على نقاط الو�صول االإ�صافية يف حال تطلب االأمر توقيع عقد ملدة 12/36 �صهرًا و�صيتم احت�صاب الر�صوم كما يلي: الق�صط ال�صهري xعدد االأ�صهر املتبقية 

حتى نهاية العقد.

)BusinessLiteو BusinessSuperو BusinessOne ح. اسم المستخدم التصال اإلنترنت )ال تطبق على عمالء اأي من ب�ق�ت
        اخلي�ر االأول 

        اخلي�ر الث�ين 

        اخلي�ر الث�لث 

يجب اأن يحتوي ا�سم امل�ستخدم على 2-8 اآحرف )ب�الإمك�ن ا�ستخدام االأحرف االأبجدية واالأرق�م: Z-A اأو 9-0(



ط. اسم النطاق
 لدي ح�ليً� ا�سم نط�ق على ae. ...........................................................................................................       اأو

 .ae اأرغب ب�حل�سول على ا�سم نط�ق جديد وجم�ين على 

 ..........................................................................................................  .ae اخلي�ر االأول 

 ..........................................................................................................  .ae اخلي�ر الث�ين 

 ..........................................................................................................  .ae اخلي�ر الث�لث 

• مدة ا�ستئج�ر ا�سم النط�ق ل�سنة واحدة كحد اأدنى 

• يتم جتديد ا�سم النط�ق �سنويً�

ي. رسوم جهاز المودم والتركيب
ر�سوم الرتكيب: 200 درهم تدفع ملرة واحدة

يرجى و�سع عالمة يف املربع اإذا كنت بح�جة  جله�ز مودم

 ر�سوم مودم النط�ق العري�ص: 300 درهم ملرة واحدة

ك. قطع الخدمة

اأرغب يف قطع خدمتي، برقم احل�س�ب: ........................................................................................................................................ لالأ�سب�ب الت�لية::.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... اعتب�رًا من ت�ريخ )يوم / �سهر / �سنة(.........................................................................................

ل. بيانات الفاتورة
 االإجنليزية  العربية  اللغة:  

 خمت�سرة  مف�سلة    1. ف�تورة اإلكرتونية  ال�سيغة: 

 خمت�سرة   مف�سلة   2. الربيد      

م. المستندات المطلوبة
1. الرخ�سة التج�رية                  3. تفوي�ص ال�سخ�ص املوقع

2. �سورة عن جواز �سفر �س�ري املفعول / بط�قة هوية دولة االم�رات  / ال�سريك                  4. بط�قة املن�س�أة )للعمالء اجلدد فقط(  

5. �سه�دة الت�سجيل ال�سريبي

 ن. 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 

ب�خلدم�ت   اخل��سة  ات�س�الت  واأحك�م  �سروط  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  اخلدمة  بهذه  املرتبطة  واالأحك�م  ال�سروط  وتعد   .Business Quick Start (Managed Wi-Fi( 
ذات ال�سلة.

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

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

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

 
لالستخدام الرسمي فقط

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

تف��سيل االت�س�ل:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



1. مقدمة
اخلا�صة  »ال�صروط  بـ  اإليه�  )ي�س�ر  اخل��سة  واالأحك�م  ال�سروط  هذه  تنطبق 

اإىل االأجزاء االأخرى  ب�الإ�س�فة  للعميل،  باخلدمة«( على توفري اخلدمة من ات�س�الت 

املكونة لالتف�قية املربمة بني ات�س�الت والعميل.

2. تعريفات 
)اأ( »نقطة الو�صول« تعني معدات وجتهيزات الت�سبيك التي �سرُتبط مبوجه ال �سلكي 

مدة  خالل  الت�س�الت  مملوكة  تبقى  والتي  ال�سلكية،  ال�سبكة  مع  االت�س�ل  لتوفري 

العقد الذي توفر خالله ات�س�الت احللول املدارة لالإنرتنت الال�سلكي.     

)ب( »االتفاقية« تعني جممل االتف�ق التع�قدي بني ات�س�الت والعميل، والذي يت�ألف 

من االأجزاء والوث�ئق املن�سو�ص عليه� يف امل�دة 2.1 من ال�سروط واالأحك�م الع�مة 

)لالأعم�ل(. 

)ج( »خدمات اأمن احلوا�صيب« تعني توفري رخ�ص الربجمي�ت التي ت�سمن احلم�ية 

�سد الفريو�س�ت من طرف ث�لث متخ�س�ص والتي ميكن للعميل اأن يح�سل عليه� 

�سريطة االلتزام ب�ل�سروط واالأحك�م املعمول به� لدى ذلك الطرف الث�لث.  

اأو ي�سرتك  اأو الطبيعي الذي ي�سرتي اخلدمة  )د( »العميل« يعني ال�سخ�ص االعتب�ري 

فيه�. 

 )هـ( »ا�صم النطاق« يعني جزءا حمددا من عنوان �سبكي ي�سري اإىل نط�ق معني ميلكه 

العميل على �سبكة االنرتنت. 

»ا�صت�صافة الربيد االإلكرتوين« تعني خدمة الربيد االلكرتوين املقدم مع ا�سم  )و(  

النط�ق الذي اخت�ره العميل �سريطة توفر م�س�ح�ت التخزين. 

من  واأي  )�ص.م.ع(  لالت�س�الت  االإم�رات  جمموعة  �سركة  تعني  »ات�صاالت«  )ز( 

�سرك�ته� الت�بعة اململوكة له� ب�لك�مل.

الع�مة  واالأحك�م  ال�سروط  تعني  )لالأعمال(«  العامة  واالأحكام  »ال�صروط  )ح( 

املن�سورة  لالأعم�ل  املخ�س�سة  واخلدم�ت  املنتج�ت  على  ات�س�الت  تطبقه�  التي 

على املوقع االإلكرتوين الت�س�الت وهي مت�حة عرب قنوات االت�س�ل االأخرى امل�س�ر 

اإليه� يف امل�دة 34 من ال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل(.

»احللول املدارة لالإنرتنت الال�صلكي« تعني حلول االنرتنت ال�سح�بي املبينة يف  )ط( 

امل�دة 10)هـ(.

»احلد االأدنى ملدة اال�صرتاك« له املعنى املبني يف امل�دة 4)ب(.   )ي( 

»اخلدمة« تعني خدمة Start Quick Business  بيزن�ص كويك �ست�رت كم� هو  )ك( 

مو�سح مبزيد من التف�سيل يف امل�دة 3.

ي�ستخدمه�  التي  ات�س�الت  املعتمدة من  الطريقة  يعني  »منوذج طلب اخلدمة«  )ل( 

العميل لت�أكيد نيته يف �سراء اأو اال�سرتاك يف اخلدمة )اخلدم�ت(، وي�سمل النم�ذج 

والتطبيق�ت امل�دية التي يتم اإجراوؤه� عرب االإنرتنت اأو من خالل املك�مل�ت ال�سوتية 

اأي  اأو  مرفقة،  ك�نت  اإذا  الغر�ص،  لهذا  املحددين  ات�س�الت  ح�س�ب�ت  مديري  اأو 

لتقدمي  العميل  اإىل  ات�س�الت  من  مقدم  مقرتح  اأو  وجدت،  اإن  جت�رية،  مالحق 

التي  اخلدم�ت  من  خدمة  كل  اأو  اخلدمة  وا�ستخدام  توفري  حتكم  التي  اخلدمة 

تقدمه� ات�س�الت للعميل. 

»خدمات ذات قيمة م�صافة« تعني اخلدم�ت اال�س�فية التي توفره� ات�س�الت  )م( 

والتي ميكن للعميل �سراوؤه� من ات�س�الت. ت�سمل اخلدم�ت ذات القيمة امل�س�فة-

دون ح�سر- ا�سم نط�ق االنرتنت، االجهزة، خدم�ت االأمن االأ�س��سي للحوا�سيب، 

وفق�  اإت�حته�  لالت�س�الت  ميكن  التي  االأخرى  اال�س�فية  اخلدم�ت  اإىل  اإ�س�فة 

لتقديره� اخل��ص. 

ات�س�الت  ت�ست�سيف  وذلك عندم�  اال�ست�س�فة  تعني خدمة  املواقع«  »ا�صت�صافة  )ن( 

املوقع االإلكرتوين اأو ال�سفح�ت االلكرتونية اخل��سة ب�لعميل. 

3. وصف الخدمة
)اأ( خدمة »بيزني�ص كويك �ست�رت« Business Quick Start)اخلدمة املدارة لالإنرتنت 

الذين يريدون  ال�سرك�ت  للعمالء من  الال�سلكي( هي خدمة تقدم حلوال متك�ملة 

حلواًل مدجمة مل� يلي: )1( املك�مل�ت ال�سوتية )ي�س�ر اإليه بـ«اخلط ال�صوتي«(؛ 

)2( اإنرتنت عري�ص النط�ق )ي�س�ر اإليه بـ »االإنرتنت عايل ال�صرعة«(؛ و)3( 

وحلول اخلدمة املدارة لالإنرتنت الال�سلكي يف موقع العميل. وت�سمل اخلدمة اأي�س� 

ا�ست�س�فة الربيد االإلكرتوين وخدم�ت ا�ست�س�فة املواقع.

ت�سمل اخلدمة عدًدا من اخلي�رات املحددة يف منوذج طلب اخلدمة، مب� يف ذلك:  )ب( 

 )2( ال�سرعة؛  ع�يل  لالإنرتنت  الرتددي  النط�ق  لعر�ص  خمتلفة  خي�رات   )1(

ب�ق�ت خمتلفة الت�س�الت اخلط ال�سوتي )»مفرد« و »متعدد«(؛ )3( خي�ر حتديد 

خدمات   )4( و  املُدار؛  الال�سلكي  االنرتنت  بحلول  اخل��سة  الو�سول  نق�ط  عدد 

القيمة امل�س�فة. وميكن للعميل اختي�ر اخلي�ر املبني يف منوذج طلب اخلدمة.

وا�سرتاك  االأقل  على  واحد  �سوتي  ات�س�ل  يف  العميل  ي�سرتك  اأن  اخلدمة  تتطلب  )ج( 

واحد يف االإنرتنت ع�يل ال�سرعة.

يتم تثبيت اخلط ال�سوتي وخط االإنرتنت ع�يل ال�سرعة للعميل من قبل »ات�س�الت«  )د( 

وفًق� لر�سوم الرتكيب املعمول به�.

4. بدأ االتفاقية ومدتها
حتتفظ ات�س�الت بحقه� يف رف�ص اأي منوذج طلب خدمة يتقدم به العميل الأي �سبب  )اأ(  

اأو بدونه حتى ولو �سبق الت�س�الت قبول ذلك الطلب. 

تقدميه�  ت�ريخ  من  اعتب�را  ملزمة  وت�سبح  التنفيذ  حيز  االتف�قية  هذه  تدخل  )ب( 

وتبقى  الفعلي«(  »التاريخ  بـ  بعد  فيم�  اإليه  )ي�س�ر  عليه�  وموافقته�  الت�س�الت 

منه�(  جزء  اأي  )اأو  اخلدمة  تقدم  ات�س�الت  م�دامت  املفعول  �س�رية  االتف�قية 

للعميل اأو اإىل غ�ية اإنه�ئه� وفق� الأحك�م هذه االتف�قية.   

تخ�سع االتف�قية ملدة التزام ال تقل عن �سنة واحدة )ي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »احلد  )ج( 

للعميل  اخلدمة  توفري  ت�ريخ  من  املدة  هذه  وتبداأ  اال�صرتاك«(.  ملدة  االأدنى 

)ي�س�ر اإليه فيم� بعد بـ«تاريخ التفعيل«(. 

قبل �سبعة )7( اأي�م على االأقل من انق�س�ء احلد االأدنى لالتف�قية، يجوز للعميل  )د(  

اأن يخت�ر م� يلي: )1( اإنه�ء اخلدمة؛ اأو )2( جتديد االتف�قية على اأ�س��ص �سهري 

)امل�س�ر  واحدة  �سنة  اأو  ال�صهري«(  التجديد  بـ«خطة  بعد  فيم�  اإليه�  )امل�س�ر 

اإليه� فيم� بعد بـ«خطة التجديد ال�صنوي«(. اإذا مل يحدد العميل اختي�ره قبل 

ا�سرتاكه، ف�سيتم جتديد  ب�إنه�ء  يقم  اإذا مل  او  االأدنى ملدة اال�سرتاك  نه�ية احلد 

االتف�قية تلق�ئي� على اأ�س��ص �سهري وت�سري عليه� ر�سوم اخلطة ال�سهرية. 

يجوز للعمالء الذين ي�سرتكون على اأ�س��ص �سهري اأن ينتقلوا اإىل اال�سرتاك ال�سنوي  )هـ( 

من خالل التوا�سل مع ات�س�الت وفق� للبند 11 من هذه ال�سروط واالأحك�م. �سيتم 

من  التغيري  ت�ريخ  من  اعتب�را  تن��سبي  اأ�س��ص  على  ال�سهرية  الر�سوم  احت�س�ب 

اخلطة ال�سهرية اإىل اخلطة ال�سنوية. وال تنطبق اأي ر�سوم تركيب اإ�س�فية.

دون اإخالل ب�أحك�م هذه االتف�قية، يكون لكل »نقطة و�سول« مدة التزام ال تقل عن  )و(  

اإليه� فيم�  �سنة واحدة حتت�سب اعتب�را من ت�ريخ تركيب »نقطة الو�سول« )ي�س�ر 

بعد بـ«مدة االلتزام بنقطة الو�صول«(.   

5. التزامات اتصاالت
ب�خلدمة  اخل��سة  واالأحك�م  ال�سروط  هذه  على  بن�ء  للعميل  اخلدمة  ات�س�الت  �ستقدم 

جنب� اإىل جنب مع االأجزاء االأخرى املكونة لالتف�قية املربمة مع العميل وفق� للق�نون.

6. الرسوم والفواتير والدفع
املحمول  اإىل  الث�بت  اخلط  من  املحلي  لال�ستخدام  دقيقة   100 اخلدمة  ت�سمل  )اأ( 

و100 دقيقة من املك�مل�ت اإىل اأرق�م دولية. توجد ق�ئمة ك�ملة ب�لوجه�ت الدولية 

امل�سمولة على املوقع www.etisalat.ae اأو ب�لتوا�سل مع »ات�س�الت« وفقً� للم�دة 

11 من هذه ال�سروط واالأحك�م.
لالأ�سع�ر  وفق�  العميل  حم��سبة  �ستتم  املخ�س�سة،  الدق�ئق  ا�ستهالك  مبجرد  )ب( 

القي��سية ال�س�رية على اأ�س��ص كل دقيقة. ي�سري على املك�مل�ت الدولية من اخلط 

الث�بت اإىل اأرق�م دولية ر�سوم قي��سية خ�رج فرتة الذروة ملدة  24 × 7.

اإذا طلب العميل تخفي�ص ا�سرتاكه يف فئة النط�ق الرتددي يف اأي وقت خالل احلد  )ج( 

االأدنى ملدة اال�سرتاك، ف�سيقوم العميل بدفع مق�بل اأي خم�س�س�ت يح�سل عليه� 

خالل تلك املدة لف�ئدة »ات�س�الت« )على �سبيل املث�ل ال احل�سر التثبيت املج�ين 

النط�ق  فئة  يف  م�سمولة  املزاي�  تلك  تكن  مل  اإذا  املج�ين(  النط�ق  ا�سم  وت�سجيل 

اإىل  يوؤدي  الرتددي املخف�ص يف وقت اال�سرتاك. االنتق�ل بني الفئ�ت والب�ق�ت ال 

اإع�دة ت�سغيل احلد االأدنى ملدة اال�سرتاك. �سيتم احت�س�ب ر�سوم االإيج�ر ال�سهري 

اإجراء تخفي�ص اال�سرتاك من قبل  الذي مت فيه  الت�ريخ  تن��سبي من  اأ�س��ص  على 

ات�س�الت.

ميكن للعميل ترقية �سرعة عر�ص النط�ق الرتددي يف اأي وقت خالل احلد االأدنى  )د( 

ملدة اال�سرتاك وبعده� دون حتمل ر�سوم تثبيت اإ�س�فية. ومع ذلك، اإذا ك�ن هن�لك 

ح�جة الإ�س�فة نقطة و�سول واحدة )1( اأو اأكرث لرتقية النط�ق الرتددي، ف�سيتم 

تطبيق مدة االلتزام بنقطة الو�سول. 

يرجى الرجوع اإىل امل�دة 12 من ال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل( لالطالع  هـ( 

على الر�سوم االأخرى والفواتري واأحك�م الدفع التي ت�سري على اخلدمة.

7. ائتمان العميل والدفعات المسبقة والودائع
يرجى الرجوع اإىل امل�دة 13 من ال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل( لالطالع  )اأ(  

على  تنطبق  التي  وااليداع�ت  املقدمة  والدفع�ت  العميل  ائتم�ن  �سروط  على 

اخلدمة.

 8. التعليق أو الفصل أو اإلنهاء بواسطة 
     اتصاالت

الع�مة )لالأعم�ل( لالطالع على  واالأحك�م  ال�سروط  17 من  امل�دة  اإىل  الرجوع  يرجى 

ال�سروط التي ت�سري على تعليق اأو قطع اأو اإنه�ء اخلدمة اأو االتف�قية من ات�س�الت.

9. انهاء الخدمة من العميل
قبل  الت�س�الت  م�سبق  خطي  اإ�سع�ر  تقدمي  فعليه  اخلدمة،  اإنه�ء  العميل  اأراد  اإذا  )اأ( 

انته�ء املدة احل�لية على النحو الت�يل: )1( اإ�سع�ر خطي مدته ثالثون )30( يوًما 

اإ�سع�ر   )2( و  اال�سرتاك؛  ملدة  االأدنى  احلد  فرتة  خالل  االتف�قية  اإنه�ء  ح�لة  يف 

التجديد  خطة  اأو  ال�سهرية  التجديد  خطة  اإنه�ء  ح�لة  يف  اأي�م   )7( �سبعة  مدته 

ال�سنوية. ولتف�دي ال�سك، اإنه�ء اخلدمة يوؤدي اإىل اإنه�ء جميع نق�ط الو�سول.

اإغالق  عملية  ت�ستغرق  قد  اخلدمة  اإنه�ء  اإ�سع�ر  ا�ستالم  عند  ب�أنه  العميل  يقر  )ب( 

احل�س�ب ثالثني )30( يوم�. 

ر�سوم  بدفع  العميل  يلتزم  لال�سرتاك،  االأدنى  احلد  مدة  خالل  االإنه�ء  ح�لة  يف  )ج( 

االإنه�ء املبكر الت�س�الت، وفقً� مل� يلي: 

املج�ين  الرتكيب  مثل  االلتزام  عليه� يف مدة  اأي مزاي� مت احل�سول  ر�سوم   .1
وتركيب نقطة و�سول جم�ن� وت�سجيل ا�سم النط�ق؛ و

م� يع�دل ر�سوم اإيج�ر �سهري ل�سهر واحد )1(؛ و   .2
نقطة  كل  اأ�س��ص  على  حتت�سب  اخلدمة،  يف  امل�سمولة  الو�سول  نق�ط  ر�سوم   .3
بنق�ط  االلتزام  املتبقية من مدة  االأ�سهر  X عدد  200 درهم  و�سول مببلغ 

جمموع  هي  املطبقة  التكلفة  تكون  الو�سول،  نق�ط  تعدد  ح�لة  يف  الو�سول. 

العملي�ت احل�س�بية لكل نقطة و�سول.

االأدنى لال�سرتاك ولكن قبل مدة االلتزام  اإنه�ء االتف�قية بعد مدة احلد  )د( يف ح�لة 

بنق�ط الو�سول، يتم احت�س�ب ر�سوم االإنه�ء املبكر املطبقة على اأ�س��ص 200 درهم 

× عدد االأ�سهر املتبقية من مدة االلتزام بنق�ط الو�سول التي مت اإنه�وؤه�.

)هـ( يف ح�لة اإنه�ء خطة التجديد ال�سنوية قبل نه�ية املدة احل�لية، �سيتم تطبيق ر�سوم 

اإنه�ء مبكر تع�دل الر�سوم ال�سهرية ل�سهر واحد. 

10. أحكام أخرى 
)اأ( احللول املدارة لالإنرتنت الال�صلكي 

احللول املدارة لالإنرتنت الال�سلكي هو حل متك�مل خلدم�ت االأجهزة والربجمي�ت  )اأ( 

واحلو�سبة ال�سح�بية تعمل بوا�سطة Cisco Meraki )ي�س�ر اإليه فيم� بعد بـ«الطرف 

االآخر املورد«(. احللول املدارة لالإنرتنت الال�سلكي تتكون من: )1( نقطة و�سول 

Cisco Meraki؛ و )2( هيكل �سبكي مدار �سح�بي�، مب� يف ذلك لوحة املعلوم�ت 
على �سبكة االإنرتنت )ي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ«لوحة املعلوم�ت«( التي متكن العميل 

من اإدارة ال�سبكة. لال�ستف�دة من احللول املدارة لالإنرتنت الال�سلكي، �سُيطلب من 

.Cisco Meraki العميل اأن يوافق ويوقع على ال�سروط واالأحك�م اخل��سة ب�سركة

�ستزود ات�س�الت العميل بنقطة ات�س�ل واحدة اأو اأكرث ح�سب عدد نق�ط الو�سول  )ب( 

�سيتم  والتي  اإ�س�فية،  و�سول  نق�ط  طلب  للعميل  يجوز  العميل.  يطلبه�  التي 

اإىل  اإ�س�فة  العميل  به�  يخرب  التي  االإ�س�فية  اخلدم�ت  لر�سوم  وفًق�  احت�س�به� 

حتديده� يف الف�تورة. 

اآخر  اإىل  موقع  من  يختلف  قد  الال�سلكي  االنرتنت  اأداء  ب�أن  ويقر  العميل  يدرك  )ج( 

املعدنية  واالأ�سطح  الفوالذية  واالأبواب  واجلدران  اخلر�س�نية  ب�لهي�كل  يت�أثر  وقد 

العميل.  موقع  يف  االأخرى  واملعدات  البيئية  والعوامل  والرطوبة  احلرارة  ودرجة 

يجوز الت�س�الت اأن تو�سي العميل ب�إيق�ف ت�سغيل �سبكة االنرتنت الال�سلكي املت�ح 

يف بوابة اأو موجه ADSL اخل��ص ب�لعميل وذلك ملنع تداخل االإ�س�رة وتلوث الرتدد 

الال�سلكي يف موقع العميل.

الرتكيب

)هـ( �ستن�سق ات�س�الت مع العميل للح�سول على ك�فة املعلوم�ت الالزمة لتثبيت وت�سبيط 

نقطة الو�سول.

كجزء من اخلدمة، �ستقوم ات�س�الت بتنفيذ الرتكيب�ت الت�لية: )و( 

اأقرب  اإىل  الو�سول  نق�ط  الك�بالت من  الو�سول، مب� يف ذلك  نق�ط  تثبيت    .1
الكبل.  لهذا  وروابط  االإنرتنت  اإىل  ن�سط  توجيه  مع  مت�ح  »اإيرثنت«  منفذ 

�سيغطي تركيب ات�س�الت م� ي�سل اإىل 40 مرتا من ك�بل »اإيرثنت«. �سيتم 

يوفر  اأن  العميل  على  يتعني  و�سول.  نقطة  لكل  مرتدد  تي�ر  حمول  توفري 

الت�س�الت مقب�س� كهرب�ء لرتكيب حمول التي�ر املرتدد. يجوز احت�س�ب ر�سوم 

على العميل بخ�سو�ص العمل اأو الك�بالت االإ�س�فية؛

ت�سبيط �سفحة ت�سجيل الدخول اخل��سة ب�الإنرتنت الال�سلكي، والتي ميكن لـ   .2
»ات�س�الت« اأن تف�سله� ح�سب متطلب�ت العميل. اأثن�ء تثبيت احللول املدارة 

 URL ب�ل�سور/عنوان  ات�س�الت  تزويد  للعميل  ميكن  الال�سلكي،  لالإنرتنت 

التي ميكن لـ«ات�س�الت« ا�ستخدامه� لتف�سيل �سفحة دخول ال�سيف لف�ئدة 

العميل؛

3. اإن�س�ء ح�س�ب�ت امل�ستخدمني التي ميكن للم�ستخدمني النه�ئيني الذين يحددهم 
العميل للو�سول اإىل �سفحة »للقراءة فقط« للوحة املعلوم�ت.

الو�سول.  نقطة  على  املج�نية  التعديالت  من  �سنة  كل  حمدد  بعدد  للزب�ئن  ُي�سمح  )ز( 

�ستخ�سع اأي تغيريات اإ�س�فية على الت�سبيط�ت وال�سبكة لر�سوم اإ�س�فية.

)ح( يوؤكد العميل كون املوقع معدا ل�سم�ن عدم حدوث اأي ت�أخري يف تركيب اخلدمة. ال 

يجب اأن تقت�سر ج�هزية موقع العميل على الك�بالت الداخلية، اأو م�سدر الكهرب�ء 

الرئي�سي، اأو التهوية املن��سبة اأو تكييف الهواء، اأو خزانة تثبيت الرفوف، اأو البيئة 

ال�سليمة لك�فة اأجهزة »ات�س�الت« املثبتة يف موقع العميل.

اأي�م عمل  اإىل خم�سة )5(  الو�سول يف غ�سون ثالثة )3(  نقطة  وتركيب  ت�سليم  )ط( 

تقديرات  ات�س�الت هي  ت�سليم  مواعيد  ال�سرعة.  االإنرتنت ع�يل  توفري  ت�ريخ  من 

تعتمد على اأوق�ت التنفيذ احل�لية. �ستبذل ات�س�الت جهوًدا معقولة جت�رًي� لت�سليم 

احللول املدارة لالإنرتنت الال�سلكي وفًق� مل� مت االتف�ق عليه بني الطرفني وفق� مل� 

هو حمدد يف االتف�قية.

)ي( اإذا اأدى ت�أخر العميل اإىل ت�أخر يف ت�سليم اخلدمة الأكرث من ثالثني )30( يوًما من 

ب�إلغ�ء منوذج طلب اخلدمة  الت�سليم املتفق عليه، ف�ستقوم �سركة ات�س�الت  ت�ريخ 

و�سيكون العميل م�سوؤواًل عن ر�سوم االإنه�ء املبكر.

العمل  �س�ع�ت  خالل  اإال  اخلدم�ت  نقل/حتويل  واإع�دة  الرتكيب  اإجراء  يتم  لن  )ك( 

 2:00 8:00 �سب�ًح� اإىل ال�س�عة  الع�دية )من االأحد اإىل اخلمي�ص: من ال�س�عة 

ظهًرا ومن 3:00 ع�سًرا اإىل 6:00 م�س�ًء(.

اخلدمات املدارة

يجوز  االتف�قية،  هذه  مدة  خالل  و�سول  نقطة  ا�ستبدال  اإىل  احل�جة  دعت  اإذا  )ل( 

الت�س�الت اأن تقوم ب��ستبدال اجله�ز املعطل خالل يوم العمل الت�يل.

)م( اإذا تعطلت االأجهزة يف موقع العميل وبن�ًء على طلبه، يجوز لـ »ات�س�الت« التحقق 

من االأجهزة يف املوقع.

يدرك العميل اأنه كجزء من خدمة دعم العمالء، قد حتت�ج ات�س�الت اإىل الو�سول  )ن( 

واملعدات  ات�س�الت  معدات  من  اأي  واإىل  الو�سول،  )نق�ط(  نقطة  اإىل  بعد  عن 

اململوكة للعمالء. يوافق العميل على منح اإمك�نية الو�سول عن بعد التي يحتمل اأن 

تكون مطلوبة من وقت اإىل اآخر.

الو�سول  نق�ط  بيع  نه�ية  اأو  الدعم  بنه�ية خدمة  العميل  ب�إبالغ  ات�س�الت  �ستقوم  )ع( 

التي توقف »الطرف االآخر املورد« عن ت�سنيعه�. �سيتم دعم جميع النم�ذج املت�أثرة 

العمالء  اإ�سع�ر  �سيتم  لالتف�قية.  احل�لية  املدة  انته�ء  غ�ية  اإىل  احل�لة  هذه  يف 

اأن  العمالء  االإخط�ر، يجب على  وبن�ًء على هذا  املورد،  الدعم من  بنه�ية خدمة 

اأنواع  يتوا�سلوا مع »ات�س�الت« الأغرا�ص التخطيط وامليزانية لالنتق�ل اإىل اأحدث 

نق�ط الو�سول.

نقطة  بتبديل  ات�س�الت  �ستقوم  الدعم،  نه�ية  اإىل  الو�سول  نقطة  ت�سل  عندم�  )ف( 

الو�سول احل�لية جم�ًن� ط�مل� اأن العميل ال يزال م�سرتًك� ب�خلدمة.

)ب( ا�صم النطاق

ني�بة  النط�ق  ا�سم  ب�س�أن  املخت�سة  التنظيمية  الهيئة  اإىل  بطلب  ات�س�الت  �ستتقدم   .1
عن العميل.

2. اإذا ق�م العميل ب�إنه�ء اخلدمة اأو التوقف عن ا�ستخدام ا�سم النط�ق الأي �سبب، يظل 
العميل م�سوؤواًل عن دفع الر�سوم املتعلقة ب��سم النط�ق طوال مدة اال�ستئج�ر )احلد 

االأدنى احل�يل ملدة ت�سجيل ا�سم النط�ق هو �سنة واحدة ويتم جتديده تلق�ئًي� على 

اأ�س��ص �سنوي(

3. يخ�سع توفري ا�سم النط�ق للقواعد املطبقة املتعلقة بت�سجيل ا�سم النط�ق و/اأو جتديده 
واإجراءات و/اأو قواعد الهيئة التنظيمية املخت�سة التي تنطبق من وقت اإىل اآخر.

يجوز  املواقع،  ا�ست�س�فة  خدمة  من  كجزء  املواقع:  ا�صت�صافة  )ج( 
اأي  عن  م�سوؤواًل  العميل  �سيكون  به.  اخل��ص  الويب  )مواقع(  موقع  اإعداد  للعميل 

العميل.  )مواقع(  موقع  على  اآخر  �سخ�ص  اأي  اأو  العميل  ي�سعه�  م�دة  اأو  حمتوى 

الربيد  عنوان  )مثل  به  اخل��سة  االت�س�ل  تف��سيل  ت�سمني  العميل  على  يجب 

م�سوؤولية  اأي  »ات�س�الت«  تتحمل  وال  )مواقعه(.  موقعه  على  وا�سح  ب�سكل  االإلكرتوين( 

اخلدمة. ب��ستخدام  اإن�س�وؤه  مت  الذي  العميل  )مواقع(  موقع  ب�س�أن  ك�نت   مهم� 

خدمة  تقدمي  يتم  االإلكرتوين:  الربيد  ا�صت�صافة  خدمة  )د( 
ا�ست�س�فة الربيد االإلكرتوين �سريطة توافر ال�سعة التخزينية التي �ستعلن عنه� ات�س�الت 

للعميل. مبجرد ا�ستيف�ء العميل اأو جت�وزه حل�سته التخزينية، �سيتم اإرج�ع ر�س�ئل الربيد 

االإلكرتوين الواردة اإىل املُر�سل على اأنه� غري م�سلمة. ال تتحمل »ات�س�الت« اأي م�سوؤولية 

على ا�ستخدام العميل خلدمة ا�ست�س�فة الربيد االإلكرتوين، مب� يف ذلك حمتوى ر�س�ئل 

الربيد االإلكرتوين الواردة اأو ال�س�درة.

11.  التواصل مع اتصاالت
ال�سروط  ذلك  يف  )مب�  اخلدمة  ب�س�أن  للحديث  ات�س�الت  مع  يتوا�سل  اأن  للعميل  يجوز 

واالأحك�م اخل��سة ب�خلدمة وال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل(، اأو اأي خدمة اأو منتج 

اآخر تقدمه ات�س�الت، وذلك ب��ستخدام اأي من قنوات التوا�سل املن�سو�ص عليه� يف امل�دة 

34 من ال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل(.

12.  ضريبة القيمة المضافة
يرجى الرجوع اإىل امل�دة )12( من ال�سروط واالأحك�م الع�مة )لالأعم�ل( لالطالع على 

ال�سروط التي ت�سري على �سريبة القيمة امل�س�فة التي ت�سري على اخلدمة. 

الشروط واألحكام
Business Quick Start (Managed Wi-Fi)


