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اأهاًل بكم يف ات�صاالت

�سكرًا لقيامك بخطوة اإ�سافية نحو نقل �سركتك رقميًا. يرجى اإكمال هذه اال�ستمارة اإن كنت ترغب بالتقدم بطلب خدمة Office 365. يرجى العلم باأن اأي نق�ص يف املعلومات قد 

ي�سبب تاأخريًا يف تزويدك بهذه اخلدمة.

  
رقم ح�ساب ات�ساالت احلايل الذي ترغب باإ�سافة خدمة Office 365 اإليه:

أ. نوع الطلب

c طلب جديد  c اإلغاء احل�ساب  c اإ�سافة/اإلغاء ح�سابات امل�ستخدمني  c ترقية/تخفي�ص ح�سابات امل�ستخدمني

ب. بيانات الشركة

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

عنوان ال�سركة الإي�سال الفواتري يف االإمارات: ..............................................................................................   �سندوق الربيد:................................................................................... االإمارة: ..............................................

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

رقم ات�سال من اأجل اإعداد خدمة Office 365 )للح�سابات اجلديدة(

)�سيتم االت�سال بهذا ال�سخ�ص للح�سول على بع�ص املعلومات التقنية حول اإعداد Office 365، على �سبيل املثال: اإعداد الربيد االإلكرتوين، اإن�ساء ح�سابات امل�ستخدمني وغريها(.

ا�سم ال�سركة: ...........................................................................................  رقم املوبايل: ................................................................................ الربيداالإلكرتوين: .........................................................................................................

ج. بيانات الشخص المفوض    

c ر�سالة تفوي�ص c وكالة قانونية 

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

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

رقم املوبايل: ............................................................................................................................................................................ الربيد االإلكرتوين: ......................................................................................................................................

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

......................................................................... رقم م�ستند اإثبات الهوية: .......................................................................................... تاريخ االإ�سدار: .......................................................................................... تاريخ االإنتهاء: 

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

د. تفاصيل الفاتورة
�سيتم اإر�سال الفاتورة ب�سكل تلقائي اإىل عنوان الربيد الإلكرتوين املذكور يف الأ�سفل:  

*الربيداالإلكرتوين: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اللغة:  c العربية              c االإجنليزية

للح�سول على فاتورة مف�سلة، يرجى الت�سجيل يف بوابة االأعمال االإلكرتونية Business Online Portal على businessonline.etisalat.ae والدخول اإليها يف اأي وقت، 

كما ميكنك االت�سال على 5800 800.

يف حال رغبت باحل�سول على فاتورة مطبوعة، فريجى االت�سال على 5800 800 )�سيتم تزويدك بفاتورة خمت�سرة فقط(.

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

استمارة طلب
Office 365 



Office 365 هـ. إضافة أو إلغاء حسابات المستخدمين بخدمة
يرجى اختيار الباقة/الباقات التي ترغب بها مع عقد ا�سرتاك ملدة �سنة

Desktop اختر الباقة
Office

 Online
Office

 Business
Email

 OneDrive
 online
storage

تثبيت الخدمة 
ونقل البيانات

الرسوم 
الشهرية 
)بالدرهم(

عدد 
المستخدمين

الذين تريد 
إضافتهم

عدد 
المستخدمين 

الذين تريد إلغاء 
اشتراكهم

 Business Essential cX50GB1TB19

 Business cX1TB36

 Business Premium c50GB1TB47

 Enterprise E1 cX50GB1TB30

 Enterprise E3 c1غري حمدودTB75

Exchange Online Archiving cغري متاحغري متاحغري متاحغري متاح11.8

ر�سوم الإعداد والدعم للعميل تدفع ملرة واحدة

- 50 درهمًا لل�سركة )يت�سمن اأول 4 م�ستخدمني عند الت�سجيل(

- 5 درهم للم�ستخدم )امل�ستخدم اخلام�ص وما يليه(

ر�سوم تثبيت اخلدمة ونقل البيانات وفقًا للم�سروع )اختياري( و�سيتم احت�سابها كما يلي:

- 250 درهمًا ر�سوم اإعداد امل�سروع )تت�سمن اأول 4 م�ستخدمني يف كل م�سروع(

- �ستطبق ر�سوم لكل م�ستخدم اإ�سايف كما يلي:

100 =<51 إلى 31100 إلى 2150 إلى 1130 إلى 1020 =>المستخدمين اإلضافيين

وفقًا للحالة7060504030ر�سوم تدفع ملرة واحدة )لكل م�ستخدم( )بالدرهم(

اأرغب بتثبيت اخلدمة ونقل بيانات امل�سروع لـ  ________________________________________________________________________   م�ستخدم

و. إعداد اسم النطاق واسم نطاق Microsoft الفرعي )للحسابات الجديدة(
اأرغب با�ستخدام ا�سم النطاق التايل:

�سيظهر ا�سم النطاق بعد عالمة @ يف عنوان بريدك االإلكرتوين. تاأكيد امللكية والفعالية �سيتم اإجراها اأثناء عملية التثبيت.

c لدي ا�سم نطاق حايل )يرجى ذكر ae. اأو com.( .......................................................................................................................................................................................................................................................  اأو

c اأرغب باإ�سافة ا�سم نطاق جديد )يرجى امتام طلب ا�ستمارة ا�سم النطاق يف ال�سفحة االأخرية(. احل�سول على ا�سم النطاق يعتمد على توفره.

ECS ............................................................................................................ .onmicrosoft.com :الفرعي من التايل Microsoft اأرغب با�ستخدام ا�سم نطاق

ا�سم النطاق الفرعي من Microsoft هو معرف فريد جلميع رخ�ص Office 365 يف �سركتك. يجب اأن يكون ا�سم النطاق الفرعي مكونًا من 27-6 حرفًا، مع 4 اأحرف اإجنليزية ورقمني كحد اأدنى. اح�سل على 

.Office 365 ا�سم النطاق الفريد، فهو اأ�سا�سي لت�سجيل رخ�ص

ز. ترقية أو تخفيض اشتراك المستخدمين الحاليين

إلى باقة

Business EssentialBusinessBusiness PremiumEnterprise E1Enterprise E3

قة
 با

ن
م

Business Essential

Business

Business Premium

Enterprise E1

Enterprise E3

 Business املحدد باللون االأخ�سر و Business Premium فريجى كتابة الرقم 5 يف امل�ستطيل بني ،Business اإىل م�ستخدمي باقة Business Premium على �سبيل املثال: يف حال رغبت بتغيري 5 م�ستخدمني لباقة

املحدد باللون الرمادي.



ح. إلغاء االشتراك بشكل كامل
اأرغب باإلغاء كامل ا�سرتاكي يف خدمة Office 365 وذلك ب�سبب ......................................................................................................................................................................................................................................... 

ابتداًء من تاريخ )يوم/�سهر/�سنة( .............................................................................. واأقر باأن اإلغاء جميع البيانات �سيكون ب�سكل نهائي.

ط. المستندات المطلوبة

4. بطاقة من�ساأة )للعمالء اجلدد فقط( 1. رخ�سة جتارية �سارية املفعول 
TRN 5. وثيقة 2. �سورة عن جواز ال�سفر/ هوية الكفيل/ال�سريك  

3. ر�سالة تفوي�ص من ال�سخ�ص املعني

ي. إقرار 
اأقر/ نقر باأن اإكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �سروط واأحكام »ات�ساالت« اخلا�سة بخدمة  Office 365 تعترب �سروط واأحكام هذه اخلدمة جزءًا ال يتجزاأ من �سروط 

واأحكام خدمات »ات�ساالت« املرتبطة بها.

اأفو�ص مز�د اخلدمة با�شتخدام الربيد الإلكرت�ين �معلومت النظام بغر�ص نقل البيانات فيما يتعلق باخلدمة. كما اأ�ؤكد اأنني قد ح�شلت على هذا التفوي�ص من ال�شخ�ص 

)الأ�شخا�ص( اأ�شحاب �ثائق التفوي�ص هذه.

مالحظة: يخ�شع الغر�ص من النقل للتقييم.

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

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

ختم ال�سركةتوقيع مقدم الطلب

لالستخدام الرسمي فقط

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

رقم الهاتف :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



1. مقدمة 
ت�ســـري هـــذه ال�سروط واالأحـــكام اخلا�ســـة )امل�سار اإليهـــا فيما بعد بــــ “ال�سروط 

اخلا�ســـة باخلدمـــة«( على اخلدمـــة املقدمة من ات�ســـاالت للعمـــالء، اإ�سافًة اإىل 

االأجزاء االأخرى املكونة لالتفاقية املربمة بني ات�ساالت والعميل.

2. تعريفات
عليهـــا يف �ســـروط واأحـــكام  “�سيا�س��ة ال�س��تخدام املقب��ول” املن�سو�ـــص  )اأ( 

اخلدمـــات املقدمة عرب االنرتنت اأو كما هو من�سو�ص عليها ب�سكل وا�سح من 

قبل �سركة “مايكرو�سوفت”. 

“التفاقي��ة” تعنـــي جممـــل االتفـــاق التعاقـــدي بـــني ات�ســـاالت والعميل  )ب( 

بخ�سو�ـــص اخلدمة، حيـــث تتاألف االتفاقيـــة من االأجزاء املدرجـــة يف املادة 

2.1 من ال�سروط واالأحكام العامة )خدمات االأعمال(.

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

)د( “ات�س��الت« تعني موؤ�س�ســـة االإمارات لالت�ساالت واأي مـــن ال�سركات التابعة 

واململوكة لها بالكامل.

االأويل الالزم  الفني/الربجمـــي  االإعـــداد  “اإع��داد العمي��ل الأويل” تعني  )هـ( 

ال�ستخـــدام اخلدمـــة من قبل العميل للخدمة الأول مـــرة، وتقدمي اخلدمة من 

قبل ات�ســـاالت اىل العميل. ومبوجبه، فاإن »اإعداد العميل الالحق« يعني اأي 

اإعداد فني/ برجمي اأول الزم ال�ستخدام اخلدمة والتي تت�سمن، دون ح�سر، 

االإعداد مل�ستخدمني ا�سافني لنف�ص العميل.      

ال�س��روط والأحكام العامة )لالأعمال(« تعنـــي ال�سروط العامة املطبقة من  )و(  

ات�ســـاالت علـــى منتجات وخدمـــات االأعمـــال املن�سورة للجمهـــور على املوقع 

االلكـــرتوين الت�ساالت واملتاحة اأي�سا عرب الو�سائـــط االأخرى امل�سار اإليها يف 

املادة 34 من ال�سروط واالأحكام العامة الت�ساالت )خدمات االعمال(.

)ز( »مدة احلد الأدنى« لها املعنى الوارد يف املادة 4 )ب(.

)ح( »اخلدم��ات املقدمة مبا�س��رة عل��ى النرتنت« تعني ال�ســـروط واالأحكام التي 

ت�ســـري علـــى ا�ستخـــدام العميـــل للخدمات املتوفـــرة على املوقـــع االلكرتوين 

 )http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights(

اأو اأي م�ســـدر اآخر على االنرتنت توفره »مايكرو�سوفت« لهذا الغر�ص. وت�سم 

�ســـروط اخلدمـــات املقدمة مبا�سرة علـــى االنرتنت ال�ســـروط واالأحكام التي 

ت�سري على ا�ستخدام العميل للخدمة اإ�سافة اإىل �سروط واأحكام االتفاقية.   

»اخلدم��ة ذات العالقة« تعني خدمة ات�ساالت )التي حتددها ات�ساالت من  )ط( 

وقت الأخر( التي �ست�ساف اإليها اخلدمة مو�سوع هذه ال�سروط. 

»اخلدمة« تعني توفري الربنامج، كما هو مو�سح بالتف�سيل يف املادة 3. )ي( 

365« من �سركة »مايكرو�سوفت«.  »اأوفي�ص  برنامج  “الربنامج” يعني  )ك( 

»الباق��ة« تعني اأيا من »وحـــدات احلفظ« )SKU( مبا يف ذلك، دون ح�سر،  )ل( 

“بيزني�ـــص برمييوم” و “اإنرتابرايز  اإ�سان�سلز” و” بيزني�ص” و  “بيزني�ـــص 
اأونالين اأركيفني«   »اإك�ست�سينج  االأر�سفة  E3” وبرنامج  E1” و” اإنرتابرايز 

»امل�س��تخدمون« يعنـــي امل�ستخدمـــني يف اخلدمة والتي ا�ســـرتك امل�ستخدمني  )م( 

فيهـــا وفقا الحكام االتفاقية والتي تعترب جزء ال يتجزاأ من من اأعمال العميل 

وعملياتـــه، وقد يكون ذلك موظفي العميل واملتعاقـــدن اأو وكيل، وي�ستثنى من 

ذلك االطراف االخرين. 

3. وصف الخدمة
تتمثل اخلدمة يف توفري برنامج مايكرو�سوفت اأوفي�س 365 الذي ت�ست�سيفه  )اأ(  

�سركة »مايكرو�سوفت« وتقدمه يف عدد من وحدات احلفظ )“SKU”(، مبا 

يف ذلك دون ح�سر اخليارات التالية: 

بيزني�ـــص اإ�سان�سلز )احلد االأق�سى لعـــدد امل�ستخدمني عن طريق العميل    -

املستأجر هو 300( 

بيزني�ص )احلد االأق�سى لعـــدد امل�ستخدمني عن طريق العميل امل�ستاأجر    -

هو 300( 

بيزني�ـــص برمييوم )احلد االأق�سى لعـــدد امل�ستخدمني عن طريق العميل    -

امل�ستاأجر هو 300(

 E1 اإنرتابرايز   -

 E3 اإنرتابرايز   -

برنامـــج االأر�سفـــة “اإك�ست�سينـــج اأوناليـــن اأركيفـــني” )كخيـــار اإ�ســـايف    -

.”E1برمييوم” و”اإنرتابرايز لـ”بيزني�ص اإ�سان�سلز” و”بيزني�ص 

وت�سري ات�ســـاالت اإىل هذه الوحدات )SKU( بــــ “الباقات”. وميكن للعميل  )ب( 

�ســـراء عدد معني مـــن امل�ستخدمني يف باقة. تقـــوم مايكرو�سوفت وات�ساالت 

بتحديد مزايا هذه الوحدات )SKU( )وبالتايل الباقات( وميكن اأن تخ�سع 

للتغيـــري. ال توفر ات�ساالت “�سكايب” �سمـــن مكونات “بيزني�ص” كجزء من 

اخلدمة. يجوز ل»مايكرو�سوفت« اأوات�ساالت حتديد عدد امل�ستخدمني الذين 

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

للح�سول على و�سف مف�سل لربنامج مايكرو�سوفت اأوفي�ص 365،  )ج( 

https://technet.microsoft.com/library/ يرجى زيارة الرابط

jj819284.aspx 
 اأو الرابط

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

اأو اأي م�سدر اآخر عرب االإنرتنت تخ�س�سه مايكرو�سوفت لهذا الغر�ص.

كمـــا يحـــق للعمالء امل�سرتكني يف اخلدمـــة اأن ي�ستفيدوا مـــن امل�ساندة الفنية  )د( 

املقدمـــة من ات�ساالت مـــن االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعـــة 7 �سباحا حتى 

ال�ساعـــة 9 م�ساءا يف معظم حاالت امل�ساندة املذكورة اأدناه، اإن تعاون العميل 

ب�سكل فعـــال الزم حيث انه بدون ذلك التعاون ال ميكن جناح عملية امل�ساندة 

الفنية. وال تتحمل ات�ساالت م�سوؤولية عواقب اأي تعاون غري مر�سي من جهة 

العميـــل. اإذا كان ا�سم النطاق الذي يريد العميل ا�ستخدامه مع اخلدمة غري 

متوفـــر من قبل ات�ساالت، ويكـــون العميل يف هذه احلالة امل�سوؤول الوحيد عن 

ترتيـــب االإعدادات املنا�سبـــة. وت�سمل خدمة امل�سانـــدة االن�سطة التالية، على 

�سبيل املثال ال احل�سر: 

اإعـــداد العميـــل االأويل والالحـــق للخدمـــات يف اأنظمـــة مايكرو�سوفـــت   )1(

)اإن�ســـاء ح�ســـاب العميـــل واأ�سمـــاء امل�ستخدمـــني، وتعيـــني اخلدمـــات 

للم�ستخدمـــني، علـــى �سبيل املثـــال: اإن�ساء عناوين الربيـــد االإلكرتوين؛ 

اإن�ساء ا�سم النطاق اإذا كانت ات�ساالت توفره للعميل(

 outlooks, office( على �سبيل املثـــال )thick client( اإعداد الــــ  )2(

)etc

نقـــل البيانـــات احلاليـــة للعميل من النظـــم القدمية اخلا�ســـة بالعميل   )3(

)نقل بيانات الربيد االإلكرتوين، وبيانات “�سري بوينت”، وملفات “وان 

365 )املتعلقة باالتفاقية( اأوفي�ص  مايكرو�سوفت  نحو  الخ(  درايف”، 

م�ساندة ما بعد البيع.  )4(

بعد اال�ســـرتاك االأول يف اخلدمة، وفيما يتعلق باعداد العميل االأويل، �ستقوم  )هـ( 

ات�ساالت مبا يلي:

االت�سال بالعميل وحتديد موعد الإجراء اإعداد اخلدمة االأويل.  )1(

تنفيذ واإجراء اإعدادات اخلدمة وحتديد موعد لنقل البيانات )اإذا لزم   )2(
االأمر(؛ و

القيام بنقل البيانات )اإن وجدت(.  )3(

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

النطاق قبل اال�سرتاك يف اخلدمة، حيث ميكن للعميل ا�ستخدام:

ا�ســـم نطـــاق العميل احلـــايل كجزء مـــن ا�سرتاكه يف خدمـــة االنرتنت   )1(
العري�ص من ات�ساالت.

ا�سم نطـــاق اآخر للعميل حاليـــا )يكون اإعداده �سمـــن م�سوؤولية العميل   )2(
الفردية(. وي�سف هذا الرابط االإعدادات ال�سرورية ال�سم النطاق: 

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

اأو  

)3( اإذا اأراد العميـــل ا�ستخدام ا�سم نطاق جديـــد مع اخلدمة، فيجب عليه 

�سراء النطاق من خالل ات�ساالت قبل اال�سرتاك يف اخلدمة. اإن اأ�سرع 

واأ�سهـــل طريقة هـــي ت�سجيل ا�سم النطـــاق با�ستخـــدام الرابط التايل: 

https://www.nic.ae

4. بدء الخدمة ومدتها
)اأ( تعتـــرب هـــذه االتفاقيـــة نافـــذة وملزمـــة اعتبارا مـــن تاريخ تقدميهـــا وموافقة 

ات�ساالت عليها )ي�سار اإىل ذلك فيما بعد بـ »تاريخ النفاذ«(.

)ب( اإن احلـــد االأدنـــى ملـــدة اال�ســـرتاك يف هـــذه االتفاقية هو 12 �سهـــرا )“مدة 

احلـــد االأدنى«(. جتدد االتفاقية تلقائيا ملـــدة تالية قدرها 12 �سهرا، اإال اإذا 

اختـــار العميل اإنهاء اال�سرتاك قبل نهاية املـــدة احلالية. اإ�سافة م�ستخدمني 

جـــدد اأو اإلغـــاء بع�سهم اأو كلهم اأو تعليق بع�سهم اأو كلهم ال يغري �سيئا يف مدة 

االتفاقية. 

)ج( عندمـــا يقوم العميل اأو ات�ساالت باإنهـــاء اخلدمة ذات العالقة، ف�سيتم اأي�سا 

اإنهـــاء اخلدمـــة. ال تتحمل ات�ســـاالت اأي م�سوؤولية عن العواقـــب الناجتة عن 

اإنهاء اخلدمة ذات العالقة.

5. التزامات العميل وقيود االستخدام
يجوز للعميـــل تزويد اخلدمة للم�ستخدمني اخلا�سني بـــه، ولكن لي�ص اإىل اأي  )اأ( 

طـــرف اآخر. يجب على العميل اأن ي�سمن امتثـــال هوؤالء امل�ستخدمني الأحكام 

هـــذه االتفاقيـــة وجميع القوانني املعمول بها و�ســـروط واأحكام اخلدمات عرب 

االإنرتنت.

اإن ا�ستخـــدام اخلدمة والربامج املرخ�سة تخ�سع ل�سروط واأحكام اخلدمات  )ب( 

عـــرب االإنرتنـــت. اإذا مل يوافـــق العميل على �ســـروط واأحـــكام اخلدمات عرب 

االإنرتنـــت، فال يجـــوز له ا�ستخدام - ولـــن تكون ات�ســـاالت ملزمة بتقدمي - 

اخلدمة ذات العالقة والربامج املرخ�سة.

يجـــب على العميـــل اإ�سعار ات�ســـاالت اإذا طـــراأ تغيري على بيانـــات االت�سال  )ج( 

الرئي�سية الأوفي�ص 365 والتي يجب توفريها الأغرا�ص اخلدمة اأو على اأي من 

بيانات العميـــل )اال�سم ال�سخ�سي وا�سم العائلة وعنـــوان الربيد االإلكرتوين 

ورقم الهاتف(.

)د( يجب على العميل اأن ال:

يحـــول اخلدمـــة اأو ترخي�سها من الباطـــن اأو اإعارتهـــا اأو تاأجريها، اأو   )1(

اإتاحة اخلدمة اأو الربامج املرخ�سة الأي طرف اآخر.

تعديل اأو تكييف اأو ت�سحيح االأخطاء اأو اإن�ساء اأعمال م�ستقة مبنية على   )2(

الربنامج.

)3( ا�ستخـــدام اخلدمـــة الأي غر�ـــص اآخـــر يتعار�ص مع ا�ستخـــدام الربامج 

املرخ�ســـة وفقا ل�سروط واأحكام هـــذه االتفاقية واأحكام اخلدمات عرب 

االإنرتنت؛ اأو

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

قوانني الواليات املتحدة االأمريكيـــة وقوانني الت�سدير الدولية واللوائح 

التنظيميـــة التي تنطبق على الربامج املرخ�ســـة. وت�سمل هذه القوانني 

قيـــودا على الوجهـــات، وامل�ستخدمني النهائيني واال�ستخـــدام النهائي. 

ميكن احل�سول علـــى معلومات اإ�سافية عن ذلك من املوقع االلكرتوين 

www.microsoft.com/exporting  :التايل

اقـــرتاف اأي فعـــل ينتهك حقـــوق امللكيـــة الفكرية اأو غريهـــا من حقوق   )5(

امللكيـــة اخلا�سة بــ مايكرو�سوفـــت و/اأو اأي طرف اآخر. ويوافق وي�سمن 

العميـــل على تعوي�ص خ�سارة ات�ســـاالت ومايكرو�سوفت من و�سد جميع 

املطالبات والتكاليف والنفقات واالأ�سرار وااللتزامات التي قد تتحملها 

اأو تتكبدهـــا ات�ســـاالت ومايكرو�سوفـــت نتيجة الأي نزاع قـــد ين�ساأ، الأي 

�سبب من االأ�سباب، وجراء اأي انتهاك لهذه املادة. 

6. التزامات اتصاالت
تلتـــزم ات�ساالت بتقدمي اخلدمة للعميل بناء على هذه ال�سروط واالحكام اخلا�سة 

جنبا اإىل جنب مع االأجزاء االأخرى املكونة لهذه االتفاقية ووفقا للقانون.

7. الرسوم المتعلقة بالتغييرات في الباقة
)اأ( اإذا غـــري العميـــل حزمـــة اال�سرتاك لواحـــد اأو اأكرث من امل�ستخدمـــني املتعاقد 

ب�ساأنهـــم، فتنطبق الر�سوم االإ�سافية املذكورة يف اجلدول اأدناه.  وعالوة على 

ذلـــك، يوافق العميل على اأنه بعد تنفيذ تغيـــري الباقة، فان بع�ص امليزات لن 

تكون متاحـــة بعد ذلك للم�ستخدم وجميع اخلدمـــات املتعلقة بالبيانات فيما 

يخ�ـــص ذلك امل�ستخدم �سيتم حذفها وفقا لذلك. لن تكون ات�ساالت م�سوؤولة 

عـــن اأي عواقب ناجمة عن تغيري الباقة. يكـــون تغيري الباقة ممكنا بعد قيام 

العميل بدفع الر�سوم االإ�سافية التي تنطبق على التغيري.

تغيري من )عامودي( 

اىل )اأفقي(. ر�سوم 
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8. ضريبة القيمة المضافة
جميـــع االأ�سعار والر�سوم غري �ساملـــة ل�سريبة القيمة امل�سافـــة. يجب على العميل 

دفع �سريبة القيمة امل�سافة باالإ�سافة اإىل الدفعات اأو اأي م�ستحقات اأخرى �سابقة 

متعلقة بهذا العر�ص من: )اأ( عند الدفع اأو اأي ا�ستحقاق اآخر؛ اأو )ب( عند انتهاء 

العر�ص.

9. ائتمان العميل والدفعات المســبقة والمبالغ 
المودعة

يرجـــى الرجوع اإىل املادة 13 من ال�ســـروط واالأحكام العامة )خدمات االأعمال(، 

لالطـــالع على االحكام التي ت�سري على ائتمان العميـــل والدفعات امل�سبقة واملبالغ 

املودعة املطبقة على اخلدمة.  

10. أحكام أخرى

فقـــط عمالء ات�ســـاالت احلاليني ميكنهـــم اال�سرتاك باخلدمـــة. يجب على  )اأ(  

العميـــل اأن ميلـــك اأو ي�سرتي عند وقـــت اال�سرتاك باخلدمـــة اأيا من خدمات 

ات�ســـاالت املوؤهلـــة واملحـــددة من قبـــل ات�ساالت مـــن وقت الخـــر. و�ستعترب 

اخلدمـــة ا�سافية خلدمـــات ات�ساالت املوؤهلـــة. اإن خدمة ات�ســـاالت املوؤهلة 

والتـــي يتـــم ا�سافة اخلدمـــة اإليها ي�سار لهـــا بـ اخلدمـــة ذات العالقة. ميكن 

االإطـــالع على قائمة اخلدمة ذات العالقة على اجلزء اخلا�ص بتقدمي و�سف 

للخدمة على �سفحة ات�ساالت االلكرتونية.    

ميكن االطالع على اتفاقية م�ستوى اخلدمة اخلا�سة بخدمات مايكرو�سوفت  )ب( 

املقدمة عرب االإنرتنت على الرابط التايل: 

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

اأو اأي م�سدر اآخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ص.   

)ج( االأحكام املتعلقة بتغيريات اال�سرتاك واال�سرتاك يف اخلدمة:

)1( مـــن اأجـــل الو�ســـول اإىل اخلدمـــة، يجب علـــى العميل اأن يتاأكـــد من اأن 

الشروط واألحكام
Office 365



نظامـــه يلبـــي احلد االأدنـــى ملتطلبات اال�ســـرتاك على النحـــو املبني يف 

الرابط التايل: 

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

اأو من اأي م�سدر اآخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ص.  

يجـــب علـــى العميـــل اأن يوفـــر ا�سم نطـــاق فرعـــي اأ�سا�ســـي خم�س�ص   )2(

ملايكرو�سوفـــت عند اال�ســـرتاك يف اخلدمة. يكون هـــذا اال�سم الفرعي 

علـــى �ســـكل: »onmicrosoft.com._ _ _«.  ويوافـــق العميـــل اأنـــه 

اإذا كان ا�ســـم النطـــاق الفرعـــي غـــري متـــاح عنـــد الت�سجيـــل يف نظام 

مايكرو�سوفـــت، ف�سُيخ�س�ص للعميل لـــه ا�سم نطاق فرعي خمتلف عما 

اختاره �سابقا.  

االأهليـــة للح�ســـول علـــى ن�سخ القطـــاع االأكادميـــي واحلكومـــي: يوافق   )3(

العميـــل علـــى اأنـــه اإذا ا�ســـرتى عر�ســـا اأكادمييـــا اأو حكوميـــا، فاإنـــه 

يجـــب اأن ي�ستـــويف �ســـروط االأهليـــة اخلا�ســـة مب�ستخـــدم اأكادميـــي اأو 

 حكومـــي موؤهـــل وفقـــا لالأحـــكام املن�ســـورة علـــى املوقـــع االلكـــرتوين:

  http://www.microsoftvolumelicensing.com

اأو اأي م�ســـدر اآخر علـــى االنرتنت توفره مايكرو�سوفـــت لهذا الغر�ص.    

وحتتفـــظ مايكرو�سوفـــت وات�ســـاالت بحقهمـــا يف التحقـــق مـــن اأهلية 

امل�ستخـــدم يف اأي وقت من االأوقـــات وتعليق اخلدمة اإذا مل يتم ا�ستيفاء 

متطلبات االأهلية.

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

عليه توفري رقم ح�ساب العميل لدى ات�ساالت وحتديد خدمة ات�ساالت 

التي تكـــون موؤهلة لت�ساف اإليها اخلدمة. اإذا اأ�ساف العميل اال�سرتاك 

اجلديـــد يف الربامـــج اأو امل�ستخدمـــني اإىل رقـــم ح�ساب اآخـــر اأو خدمة 

موؤهلـــة مـــن ات�ساالت، فـــاإن العميل يقر بـــاأن ذلك �سيكـــون يف ح�ساب 

مايكرو�سوفت منف�سل اأو عميـــل م�ستاأجر منف�سل الأنه ال ميكن ربطها 

باأ�سمـــاء النطاقات اأو امل�ستخدمني احلاليني. ولن تكون هناك اأي نقاط 

م�سرتكة مع ح�ساب الربامج االأخرى للعميل.

لـــن تكون ات�ساالت م�سوؤولة جتـــاه العميل عن اأي مطالبة اأو خ�سائر اأو نفقات  )د( 

اأو اأ�سرار تتعلق اأو تن�ساأ عن اأي انقطاع مع اإمكانية الو�سول اأو اال�ستخدام اأو 

ناجم عن اخلدمة نف�سها ت�سببه ات�ساالت لعمالئها )وفقا لل�سروط واالأحكام 

العامـــة الت�ساالت( مبا يف ذلـــك، دون ح�سر، انقطاع التيـــار املخطط له اأو 

غـــري املخطط لـــه وحاالت الطـــوارئ وامتثـــال ات�ســـاالت للقوانـــني واللوائح 

ال�سارية.

االأحكام املتعلقة با�ستخدام اخلدمة: )هـ( 

مايكرو�سوفت لي�ست طرفا يف هذه االتفاقية. واإىل احلد الذي ي�سمح به   )1(

القانـــون، لن تكون م�سوؤولة جتاه العميل �ســـواء كان ذلك ملخالفة العقد 

)مبـــا يف ذلك اخلرق اجلوهـــري الأحكام العقد(، اأو خـــرق ال�سمان اأو 

م�سوؤوليـــة ال�ســـرر، مبا يف ذلـــك االإهمال عـــن اأي اأ�سرار �ســـواء كانت 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة اأو تبعية اأو نا�سئة عن بيع اأو ا�ستخدام اخلدمة.

)2( يجـــوز للعميـــل تثبيـــت وا�ستخدام الربنامـــج على االأجهـــزة اخلا�سة به 

فقط لال�ستخـــدام مع اخلدمة. يف بع�ص احلاالت، �ستكون هنالك قيود 

علـــى عدد ن�سخ الربنامج امل�سموح للعميل با�ستخدامها اأو عدد االأجهزة 

التي �سي�سمـــح له با�ستخدام الربنامج معها كما هو مو�سح يف ال�سروط 

املطبقـــة على اخلدمـــة. ينتهي حق العميل يف ا�ستخـــدام الربنامج عند 

انق�ســـاء اأو انتهاء حقـــه يف ا�ستخدام اخلدمة اأو عنـــد قيامنا بتحديث 

اخلدمـــة ومل تعد تدعم الربنامـــج، اأيهما ياأتـــي اأوال. يجب على العميل 

اإزالـــة تثبيت الربنامج عند انتهـــاء حقه يف ا�ستخدامـــه. كما يجوز لنا 

تعطيل الربنامج يف ذلك الوقت.

قـــد يحتاج العميـــل اإىل ا�ستخدام بع�ص املواقـــع االلكرتونية اأو خدمات   )3(

مايكرو�سوفـــت للو�سول اإىل اخلدمـــة وا�ستخدامها. ميكن للعميل اأي�سا 

اأن يختـــار ا�ستخدام تطبيقات معينة من مايكرو�سوفت ميكن احل�سول 

عليهـــا من “مايكرو�سوفـــت �ستور اأوفي�ـــص” اأو اأي موقع اآخر تخ�س�سه 

مايكرو�سوفـــت لهـــذا الغر�ـــص. اإذا كان االأمـــر كذلـــك، فـــاإن �ســـروط 

اال�ستخـــدام املرتبطة بتلك املواقع على �سبكـــة االإنرتنت والتطبيقات اأو 

اخلدمات، ح�سب االقت�ساء، تنطبق على ا�ستخدام العميل لها.

ل�سنا م�سوؤولني )ات�ساالت ومايكرو�سوفت( عن اأي يوفره اأي طرف اآخر   )4(

اأو اخلدمـــات التـــي ت�سل اإليها ب�سكل مبا�ســـر اأو غري مبا�سر عن طريق 

اخلدمة.

ميكـــن للربنامـــج اأن يحتوي على نظم وبرامج مملوكـــة الأطراف اأخرى   )5(

مت الرتخي�ـــص لها مبوجب اأحـــكام منف�سلة يتم تقدميهـــا للعميل. كما 

يجـــوز اأن يحتـــوي الربنامـــج اأي�ســـا على برامـــج مفتوحـــة امل�سدر من 

اأطراف اأخـــرى والتي تقـــوم مايكرو�سوفت، ولي�ص االأطـــراف االأخرى، 

برتخي�ـــص ا�ستخدامها للعميل مبوجب �ســـروط الرتخي�ص املعمول بها 

لـــدى مايكرو�سوفت. مت ت�سمني اإ�سعارات الربامج مفتوحة امل�سدر من 

اأطراف اأخرى - اإن وجدت – الطالع العميل فقط.

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

منتجـــات مايكرو�سوفـــت اأو ا�ستخدامـــه مـــع اخلدمة. ل�سنـــا طرفا وال 

ملزمـــني بال�ســـروط واالأحكام التي ت�ســـري على ا�ستخـــدام العميل الأي 

منتج ال ينتمي ملجموعة منتجات مايكرو�سوفت. 

اال�ستخـــدام املقبـــول: �سي�ستخـــدم العميـــل اخلدمـــة وفقـــا ل�سيا�ســـة   )7(

اال�ستخـــدام املقبـــول. ال يجـــوز للعميـــل اأن يهند�ص اخلدمـــة عك�سيا اأو 

يفككهـــا اأو يحـــاول التغلـــب على القيـــود التقنية يف اخلدمـــة، با�ستثناء 

احلـــاالت التـــي ي�سمح القانـــون فيها بذلـــك بالرغم من هـــذه الفقرة. 

كمـــا ال يجوز للعميل تعطيل اأو العبث اأو حماولـــة االلتفاف على اأي اآلية 

للفواتري التي تقي�ص ا�ستخدام العميل للخدمة. ال يجوز للعميل ا�ستئجار 

اأو تاأجـــري اأو اإقرا�ص اأو اإعادة بيع اأو نقـــل اأو ا�ست�سافة اخلدمة ل�سالح 

اأطراف اأخرى. 

االأحـــكام املتعلقة بخدمـــة االإعـــداد االأويل ونقل البيانات واإعـــدادات العميل  )و( 

الالحقة. ي�ستخدم العميل خدمة االإعداد االأويل ونقل البيانات باال�سافة اىل 

اإعدادات العميل الالحقة، وفقا لل�سروط واالأحكام التالية:

يخـــول العميـــل مبوجبه ات�ســـاالت بالو�سول اإىل نظمـــه وح�ساباته على   )1(

احلو�سبـــة ال�سحابيـــة واأن ي�سارك ات�ساالت مبعلوماتـــه ور�سائل الربيد 

االإلكـــرتوين والبيانات والن�سو�ـــص وال�سوت والفيديـــو وال�سور وباقي 

املحتويـــات االأخـــرى املطلوبـــة لنقـــل البيانـــات )مبا يف ذلـــك الو�سول 

االإداري اإىل ح�ساب العميل وبياناته(؛ �سريطة اأن حت�سل ات�ساالت من 

العميل على موافقة خطية م�سبقة.

يوافـــق العميـــل ويتعهـــد باحل�ســـول على موافقـــة وتفوي�ص مـــن جميع   )2(

موظفيـــه ومقاوليـــه ووكالئـــه الذيـــت ي�ستخدمـــون اخلدمـــة لل�سمـــاح 

الت�ساالت بالدخول وا�ستخدام الربيـــد االإلكرتوين واعتمادات النظام 

لتمكـــني ات�ساالت من تقدمي خدمات نقل البيانات، �سريطة اأن حت�سل 

ات�ســـاالت علـــى موافقة خطية م�سبقـــة من هوؤالء املوظفـــني واملقاولني 

والوكالء. 

اخل�سو�سية واالأمـــن وحماية البيانات: يجوز نقـــل البيانات ال�سخ�سية التي  )ز( 

مت جمعهـــا من خـــالل اخلدمـــة وتخزينها ومعاجلتهـــا يف الواليـــات املتحدة 

االمريكيـــة اأو اأي بلد اآخر توجد فيه من�ســـاآت �سركة مايكرو�سوفت اأو مقدمي 

اخلدمـــات التابعـــني لها. وي�سمل هـــذا اأي بيانـــات �سخ�سية جمعهـــا العميل 

با�ستخدام اخلدمة.

)1( با�ستخـــدام اخلدمة، يوافق العميل موافقـــة �سريحة على نقل البيانات 

ال�سخ�سيـــة خارج دولـــة االمارات العربيـــة املتحـــدة اأو اأي دولة اأخرى 

ي�ستخدم العميل فيها اخلدمة وفقا الأحكام االتفاقية.  

)2(  كمـــا يوافق العميل على احل�ســـول على تفوي�ص منا�سب من االأ�سخا�ص 

الذيـــن يوفرون لـــه البيانـــات ال�سخ�سية بغر�ـــص: )1( نقـــل البيانات 

اإىل مايكرو�سوفـــت ووكالئهـــا، و)2( ال�سماح بنقـــل وتخزين ومعاجلة 

البيانات.

تقـــدم مايكرو�سوفـــت اخلدمـــة وفقـــا لتدابري اأمنيـــة وا�سحـــة كما هو   )3(

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

   library/dn532171.aspx

اأو اأي م�سدر اآخر توفره مايكرو�سوفت على االنرتنت لهذا الغر�ص.  

ميكـــن احل�سول علـــى تفا�سيـــل اإ�سافية حول اخل�سو�سيـــة واالأمن يف   )4(

�سروط واأحكام اخلدمات عرب االإنرتنت.

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

الفرديني للخدمة باأن بياناتهم اخلا�سة يجوز معاجلتها لغر�ص الك�سف 

عنها تنفيـــذا للقانون اأو لل�سلطات احلكومية االأخـــرى وفقا للتوجيهات 

القانونيـــة بهذا ال�سدد ويجب على العميل اأن ينال موافقة امل�ستخدمني 

على ذلك.

يقـــر العميـــل ويوافـــق علـــى اأن ات�ســـاالت �ستـــزود العميـــل بــــ عنـــوان    )6(

اأوفي�ـــص365  اأ�سا�ســـي، ويت�سمن ذلـــك عنوان بريـــده االلكرتوين اإىل 

�سركـــة مايكرو�سوفـــت، ويحق لهذه االخـــرية اأن تت�ســـل بالعمالء فيما 

يتعلق باأمور اخلدمة والتحديثات اأو الرتقيات اأو اأمور ال�سيانة املرتبطة 

باخلدمة.

يوافق العميل على اإعالنات اخل�سو�سية التالية:  )7(

اأوًل: برنامج اأوفي�ص 365، وان درايف فور بيزن�ص:  

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

اأو اأي م�سدر اآخر توفره مايكرو�سوفت على االنرتنت لهذا الغر�ص.

ثاني��ًا: برنامج اأوفي�ص 365 برو بل�ـــص، بروجكت اأون الين، بروجيكت 

برو فور اأوفي�ص 365، و فيزيو برو: 

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

اأو اأي م�سدر اآخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ص.

 ثالثًا: يامر اإنرتبرايز: 

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

اأو اأي م�سدر اآخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ص. 

11. تعليق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من قبل 
اتصاالت

يرجـــى الرجـــوع اإىل املـــادة 17 مـــن ال�ســـروط واالأحـــكام العامـــة )خدمات  )اأ( 

الأعمـــال( لالطالع على االأحكام التي ت�ســـري على تعليق اخلدمة اأو االإتفاقية 

اأو ف�سلها اأو اإنهائها من قبل ات�ساالت.

يقـــر العميل ويوافـــق باأن يف حالة تعليـــق اخلدمة، الت�ســـاالت احلق بتوقيف  )ب( 

تزويـــد اخلدمـــة، ولن يتمكـــن العميل مـــن الو�ســـول اإىل اأي بيانـــات متعلقة 

باخلدمـــة اأو ا�ستخـــدام اأي جـــزء مـــن اأجزاء اخلدمـــة. يقر ويوافـــق العميل 

علـــى اأنـــه يف حال مل يتم معاجلة �سبب التعليق مـــن قبل العميل ب�سكل معقول 

ومر�ســـي الت�ساالت خالل مدة اأق�ساها )60( يوما من تعليق اخلدمة، فان 

العميـــل لن يكون قادرا على ا�ستخدام اخلدمة بعد ذلك، واأن جميع ح�سابات 

العمـــالء وبياناتهـــم املتعلقة باخلدمـــة �سيتم حذفها من قبـــل مايكرو�سوفت 

ب�سكل ال رجعة فيه، حيث اأن ات�ساالت لن تقوم بتزويد خدمات دعم للعمالء، 

ومبوجبه فاإن ات�ساالت لن تكون م�سوؤولة عن اأية م�سوؤولية و/اأو مو�سوع نا�سئ 

ومتعلق بهذه املادة )10(.

12. اإلنهاء من العميل

اإذا اأراد العميـــل اإنهاء اخلدمـــة قبل نهاية مدة احلد االدنى لال�سرتاك، فاإنه  )اأ( 

�سيتـــم احت�ساب ر�سوم االإنهـــاء املبكر التي �سيدفعهـــا العميل الت�ساالت على 

النحـــو التايل: يجب على العميـــل دفع ر�سوم تناوبية ملا يعـــادل �سهرين )2( 

لـــكل وعن كل م�ستخدم مت اإلغاوؤه، وب�سكل مماثل ووفقا ملا هو من�سو�ص عليه 

يف اجلملة ال�سابقة فانه �ستطبق نف�ص القاعدة على العميل الذي يقوم بانهاء 

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

عنـــد اإنهـــاء االتفاقيـــة، يجب علـــى العميـــل اأن يتوقف فـــورا عـــن ا�ستخدام  )ب( 

الربنامج )با�ستثناء الربامج امل�سمنـــة يف املعدات التي ميلكها العميل(.كما 

�سيتـــم تطبيق نف�ص ذلك فيما يتعلق بـــاأي وجميع امل�ستخدمني والتي مت ف�سل 

اخلدمة عنهم من قبل العميل دون انهاء كامل االتفاقية.

يف حـــال اإنتهاء االتفاقية فـــاإن اأي وجميع ح�سابات وبيانـــات العمالء املتعلقة  )ج( 

باخلدمـــة �سيتم حذفها من قبـــل مايكرو�سوفت فورا وب�ســـكل نهائي. وب�سكل 

مماثـــل ووفقا ملـــا هو من�سو�ص عليه يف اجلملة ال�سابقـــة، فانه �ستطبق نف�ص 

القاعـــدة فيما يتعلق بانهاء العميل امل�ستخدمـــني املنفردين ولي�ص اخلدمة اأو 

االتفاقيـــة ككل. اإن م�سوؤولية العميل  تتمثل يف دعـــم وحماية ونقل اأية بيانات 

قبـــل انهاء االتفاقية  اأو امل�ستخدمني املنفرديـــن للخدمة. يقر ويوافق العميل 

باأن ات�ساالت ال تقوم باأعمال دعم للبيانات او نقل خلدمات من اأوفي�ص 365 

اىل برامج اأخرى، ومبوجبه فاإن ات�ساالت لن تكون م�سوؤولة عن اأية م�سوؤولية 

و/اأو مو�سوع نا�سئ ومتعلق بذلك.

يجـــب على العميل، يف حال طلبت منـــه ات�ساالت، حذف اأو تدمري كل الن�سخ  )د( 

من وثائق امل�ستخدم التي قدمتها ات�ساالت اأو التي ن�سخها العميل، باأي �سكل 

من االأ�سكال، واإعادة اأو حذف اأو تدمري كل ن�سخ الربامج )با�ستثناء الربامج 

امل�سمنـــة يف املعـــدات التي ميلكها العميل( خالل �سبعـــة )7( اأيام من تاريخ 

انتهـــاء هـــذه االتفاقية اأو اإنتهـــاء اخلدمات ذات العالقـــة، وت�سليم ات�ساالت 

كتاب تاأكيد خطي يفيد باأن جميع الن�سخ مت اإعادتها اأو حذفها اأو تدمريها. 

 

13. التواصل مع اتصاالت

يجـــوز للعميـــل ان يتوا�ســـل مـــع ات�ســـاالت للتحدث ب�ســـاأن اخلدمة )مبـــا يف ذلك 

هـــذه ال�سروط واالأحـــكام اخلا�سة باخلدمة وال�سروط واالأحـــكام العامة )خدمات 

االأعمـــال(، اأو اأي منتـــج اأو خدمـــة اأخرى تقدمها ات�ساالت، عـــرب قنوات االت�سال 

املذكورة يف املادة 34 من ال�سروط واالأحكام العامة )خدمات االأعمال(.


