استمارة طلب

Office 365
ال بكم يف ات�صاالت
�أه ً

�شكر ًا لقيامك بخطوة �إ�ضافية نحو نقل �شركتك رقمياً .يرجى �إكمال هذه اال�ستمارة �إن كنت ترغب بالتقدم بطلب خدمة  .Office 365يرجى العلم ب�أن �أي نق�ص يف املعلومات قد
ي�سبب ت�أخري ًا يف تزويدك بهذه اخلدمة.
رقم ح�ساب ات�صاالت احلايل الذي ترغب ب�إ�ضافة خدمة � Office 365إليه:
أ .نوع الطلب


طلب جديد



�إلغاء احل�ساب



�إ�ضافة�/إلغاء ح�سابات امل�ستخدمني



ترقية/تخفي�ض ح�سابات امل�ستخدمني

ب .بيانات الشركة
ا�سم ال�شركة:
عنوان ال�شركة لإي�صال الفواتري يف الإمارات� .............................................................................................. :صندوق الربيد ...................................................................................:الإمارة.............................................. :
رقم املكتب ...................................................................................................................................................................................................... :رقم الفاك�س........................................................................................................................ :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رقم ات�صال من �أجل �إعداد خدمة ( Office 365للح�سابات اجلديدة)
(�سيتم االت�صال بهذا ال�شخ�ص للح�صول على بع�ض املعلومات التقنية حول �إعداد  ،Office 365على �سبيل املثال� :إعداد الربيد الإلكرتوين� ،إن�شاء ح�سابات امل�ستخدمني وغريها).

ا�سم ال�شركة .............................................................................................. :رقم املوبايل .............................................................................................. :الربيدالإلكرتوين:

......................................................................................

ج .بيانات الشخص المفوض
 وكالة قانونية
اال�سم...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:
ال�صفة الوظيفية .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
رقم املوبايل ............................................................................................................................................................................ :الربيد الإلكرتوين...................................................................................................................................... :


ر�سالة تفوي�ض

 جواز ال�سفر
نوع م�ستند �إثبات الهوية  :بطاقة هوية دولة الإمارات
رقم م�ستند �إثبات الهوية .......................................................................................... :تاريخ الإ�صدار .......................................................................................... :تاريخ الإنتهاء......................................................................... :
اجلن�سية.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
د .تفاصيل الفاتورة
�سيتم �إر�سال الفاتورة ب�شكل تلقائي �إىل عنوان الربيد الإلكرتوين املذكور يف الأ�سفل:

*الربيدالإلكرتوين:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اللغة c :العربية

 cالإجنليزية

للح�صول على فاتورة مف�صلة ،يرجى الت�سجيل يف بوابة الأعمال الإلكرتونية  Business Online Portalعلى  businessonline.etisalat.aeوالدخول �إليها يف �أي وقت،
كما ميكنك االت�صال على .800 5800
يف حال رغبت باحل�صول على فاتورة مطبوعة ،فريجى االت�صال على �( 800 5800سيتم تزويدك بفاتورة خمت�صرة فقط).
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هـ .إضافة أو إلغاء حسابات المستخدمين بخدمة Office 365
يرجى اختيار الباقة/الباقات التي ترغب بها مع عقد ا�شرتاك ملدة �سنة
عدد
عدد
OneDrive
الرسوم
المستخدمين المستخدمين
 online Business Online Desktopتثبيت الخدمة
الشهرية
Email
Office Office
الذين تريد الذين تريد إلغاء
 storageونقل البيانات
(بالدرهم)
اشتراكهم
إضافتهم

اختر الباقة
Business Essential c

X



50GB

1TB



19

Business c





X

1TB



36

Business Premium c





50GB

1TB



47

Enterprise E1 c

X



50GB

1TB



40

Enterprise E3 c





غري حمدود

1TB



88

غري متاح



11.8

 Exchange Online Archiving cغري متاح غري متاح غري متاح
ر�سوم الإعداد والدعم للعميل تدفع ملرة واحدة

  50درهم ًا لل�شركة (يت�ضمن �أول  4م�ستخدمني عند الت�سجيل) 5 -درهم للم�ستخدم (امل�ستخدم اخلام�س وما يليه)

ر�سوم تثبيت اخلدمة ونقل البيانات وفق ًا للم�شروع (اختياري) و�سيتم احت�سابها كما يلي:
  250درهم ًا ر�سوم �إعداد امل�شروع (تت�ضمن �أول  4م�ستخدمني يف كل م�شروع) �ستطبق ر�سوم لكل م�ستخدم �إ�ضايف كما يلي:المستخدمين اإلضافيين

<= 10

 11إلى 20

 21إلى 30

 31إلى 50

 51إلى 100

>= 100

70

60

50

40

30

وفق ًا للحالة

ر�سوم تدفع ملرة واحدة (لكل م�ستخدم) (بالدرهم)

�أرغب بتثبيت اخلدمة ونقل بيانات امل�شروع لـ ________________________________________________________________________ م�ستخدم

و .إعداد اسم النطاق واسم نطاق  Microsoftالفرعي (للحسابات الجديدة)
�أرغب با�ستخدام ا�سم النطاق التايل:
�سيظهر ا�سم النطاق بعد عالمة @ يف عنوان بريدك الإلكرتوين .ت�أكيد امللكية والفعالية �سيتم �إجراها �أثناء عملية التثبيت.
c

لدي ا�سم نطاق حايل (يرجى ذكر � .aeأو � ....................................................................................................................................................................................................................................................... ).comأو

c

�أرغب ب�إ�ضافة ا�سم نطاق جديد (يرجى امتام طلب ا�ستمارة ا�سم النطاق يف ال�صفحة الأخرية) .احل�صول على ا�سم النطاق يعتمد على توفره.

�أرغب با�ستخدام ا�سم نطاق  Microsoftالفرعي من التايل:

ECS ............................................................................................ .onmicrosoft.com

ا�سم النطاق الفرعي من  Microsoftهو معرف فريد جلميع رخ�ص  Office 365يف �شركتك .يجب �أن يكون ا�سم النطاق الفرعي مكون ًا من  6-27حرفاً ،مع � 4أحرف �إجنليزية ورقمني كحد �أدنى .اح�صل على
ا�سم النطاق الفريد ،فهو �أ�سا�سي لت�سجيل رخ�ص .Office 365

ز .ترقية أو تخفيض اشتراك المستخدمين الحاليين
إلى باقة
Business Essential

Business

Business Premium

Enterprise E1

Enterprise E3

Business Essential
من باقة

Business
Business Premium
Enterprise E1
Enterprise E3

على �سبيل املثال :يف حال رغبت بتغيري  5م�ستخدمني لباقة � Business Premiumإىل م�ستخدمي باقة  ،Businessفريجى كتابة الرقم  5يف امل�ستطيل بني  Business Premiumاملحدد باللون الأخ�ضر و Business

املحدد باللون الرمادي.

ح .إلغاء االشتراك بشكل كامل
�أرغب ب�إلغاء كامل ا�شرتاكي يف خدمة  Office 365وذلك ب�سبب

........................................................................................................................................................................................................................................

 ...........ابتداءً من تاريخ (يوم�/شهر�/سنة)  ....................................................و�أقر ب�أن �إلغاء جميع البيانات �سيكون ب�شكل نهائي.

ط .المستندات المطلوبة
.1

رخ�صة جتارية �سارية املفعول

.3

ر�سالة تفوي�ض من ال�شخ�ص املعني

.2

�صورة عن جواز ال�سفر /هوية الكفيل/ال�شريك

.4

بطاقة من�ش�أة (للعمالء اجلدد فقط)

ي .إقرار
�أقر /نقر ب�أن �إكمال تعبئة هذا الطلب يعني املوافقة على �شروط و�أحكام «ات�صاالت» اخلا�صة بخدمة  Office 365تعترب �شروط و�أحكام هذه اخلدمة جزء ًا ال يتجز�أ من �شروط
و�أحكام خدمات «ات�صاالت» املرتبطة بها.
�أفو�ض مزود اخلدمة با�ستخدام الربيد الإلكرتوين ومعلومت النظام بغر�ض نقل البيانات فيما يتعلق باخلدمة .كما �أ�ؤكد �أنني قد ح�صلت على هذا التفوي�ض من
ال�شخ�ص (الأ�شخا�ص) �أ�صحاب وثائق التفوي�ض هذه.
مالحظة :يخ�ضع الغر�ض من النقل للتقييم.

ا�سم مقدم الطلب:
�صفته الوظيفية يف ال�شركة..................................................................................................................................................................................................:تاريخ تقدمي الطلب..........................................................................................................:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ختم ال�شركه/توقيع امل�ستلم

توقيع مقدم الطلب

لالستخدام الرسمي فقط
�أ�صدر من قبل موظف «ات�صاالت»:

.............................................................................................................................................

رقم الهاتف :

ال�صفة:

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Office 365
 .1مقدمة
ت�سري هذه ال�شروط والأحكام اخلا�صة (امل�شار �إليها فيما بعد بـ “ال�شروط اخلا�صة
باخلدمة») على اخلدمة املقدمة من ات�صاالت للعمالء� ،إ�ضاف ًة �إىل الأجزاء الأخرى
املكونة لالتفاقية املربمة بني ات�صاالت والعميل.
 .2تعريفات
(�أ) “�سيا�سة اال�ستخدام املقبول” املن�صو�ص عليها يف �شروط و�أحكام اخلدمات
املقدم���ة عرب االنرتنت �أو كما ه���و من�صو�ص عليها ب�شكل وا�ضح من قبل �شركة
“مايكرو�سوفت”.
(ب) “االتفاقي��ة” تعن���ي جمم���ل االتف���اق التعاق���دي ب�ي�ن ات�ص���االت والعمي���ل
بخ�صو�ص اخلدمة ،حيث تت�أل���ف االتفاقية من الأجزاء املدرجة يف املادة 2.1
من ال�شروط والأحكام العامة (خدمات الأعمال).
(ج) “العميل” يق�صد به ال�شخ�ص/الكيان الذي ي�شرتي �أو ي�شرتك يف اخلدمة.
(د) “ات�ص��االت» تعن���ي م�ؤ�س�س���ة الإمارات لالت�ص���االت و�أي من ال�ش���ركات التابعة
واململوكة لها بالكامل.
(هـ) “�إع��داد العمي��ل الأويل” تعن���ي الإع���داد الفني/الربجم���ي الأويل ال�ل�ازم
ال�ستخدام اخلدمة من قبل العميل للخدمة لأول مرة ،وتقدمي اخلدمة من قبل
ات�ص���االت اىل العميل .ومبوجبه ،ف�إن «�إعداد العميل الالحق» يعني �أي �إعداد
فني /برجمي �أول الزم ال�ستخدام اخلدمة والتي تت�ضمن ،دون ح�صر ،الإعداد
مل�ستخدمني ا�ضافني لنف�س العميل.
(و) ال�ش��روط والأح��كام العام��ة (للأعم��ال)» تعن���ي ال�ش���روط العام���ة املطبقة
م���ن ات�صاالت على منتجات وخدم���ات الأعمال املن�ش���ورة للجمهور على املوقع
االلك�ت�روين الت�ص���االت واملتاحة �أي�ضا ع�ب�ر الو�سائط الأخ���رى امل�شار �إليها يف
املادة  34من ال�شروط والأحكام العامة الت�صاالت (خدمات االعمال).
(ز) «مدة احلد الأدنى» لها املعنى الوارد يف املادة ( 4ب).
(ح) «اخلدم��ات املقدم��ة مبا�ش��رة عل��ى االنرتنت» تعن���ي ال�شروط والأح���كام التي
ت�س���ري عل���ى ا�ستخ���دام العمي���ل للخدم���ات املتوفرة عل���ى املوق���ع االلكرتوين
()http://www.microsoft.com/licensing/onlineuserights
�أو �أي م�ص���در �آخر على االنرتنت توفره «مايكرو�سوف���ت» لهذا الغر�ض .وت�ضم
�ش���روط اخلدم���ات املقدمة مبا�ش���رة على االنرتن���ت ال�شروط والأح���كام التي
ت�سري على ا�ستخدام العميل للخدمة �إ�ضافة �إىل �شروط و�أحكام االتفاقية.
(ط) «اخلدم��ة ذات العالق��ة» تعني خدمة ات�صاالت (الت���ي حتددها ات�صاالت من
وقت لأخر) التي �ست�ضاف �إليها اخلدمة مو�ضوع هذه ال�شروط.
(ي) «اخلدمة» تعني توفري الربنامج ،كما هو مو�ضح بالتف�صيل يف املادة .3
(ك) “الربنامج” يعني برنامج «�أوفي�س  »365من �شركة «مايكرو�سوفت».
(ل) «الباق��ة» تعن���ي �أيا من «وح���دات احلفظ» ( )SKUمب���ا يف ذلك ،دون ح�صر،
“بيزني�س �إ�سان�شلز” و” بيزني�س” و “بيزني�س برمييوم” و “�إنرتابرايز ”E1
و” �إنرتابرايز  ”E3وبرنامج الأر�شفة «�إك�ست�شينج �أونالين �أركيفني»
(م) «امل�ستخدم��ون» يعن���ي امل�ستخدم�ي�ن يف اخلدم���ة والت���ي ا�ش�ت�رك امل�ستخدمني
فيه���ا وفقا الح���كام االتفاقية والتي تعترب جزء ال يتج���ز�أ من من �أعمال العميل
وعمليات���ه ،وق���د يكون ذلك موظف���ي العميل واملتعاقدن �أو وكي���ل ،وي�ستثنى من
ذلك االطراف االخرين.
 .3وصف الخدمة
(�أ) تتمث���ل اخلدمة يف توفري برنامج مايكرو�سوف��ت �أوفي�س  365الذي ت�ست�ضيفه
�شرك���ة «مايكرو�سوفت» وتقدمه يف عدد م���ن وحدات احلفظ (“ ،)”SKUمبا
يف ذلك دون ح�صر اخليارات التالية:
 بيزني����س �إ�سان�شلز (احل���د الأق�صى لعدد امل�ستخدمني ع���ن طريق العميلاملستأجر هو )300
 بيزني�س (احلد الأق�صى لعدد امل�ستخدمني عن طريق العميل امل�ست�أجر هو)300
 بيزني����س برميي���وم (احلد الأق�صى لع���دد امل�ستخدمني ع���ن طريق العميلامل�ست�أجر هو )300
	�إنرتابرايز E1	�إنرتابرايز E3 برنام���ج الأر�شف���ة “�إك�ست�شين���ج �أونالي���ن �أركيف�ي�ن” (كخي���ار �إ�ض���ايفلـ”بيزني�س �إ�سان�شلز” و”بيزني�س برمييوم” و”�إنرتابرايز.”E1
(ب) وت�ش�ي�ر ات�ص���االت �إىل هذه الوح���دات ( )SKUبـ “الباق���ات” .وميكن للعميل
�ش���راء ع���دد معني م���ن امل�ستخدمني يف باقة .تق���وم مايكرو�سوف���ت وات�صاالت
بتحدي���د مزايا هذه الوحدات (( )SKUوبالت���ايل الباقات) وميكن �أن تخ�ضع
للتغي�ي�ر .ال توف���ر ات�صاالت “�سكاي���ب” �ضمن مكون���ات “بيزني�س” كجزء من
اخلدم���ة .يجوز ل«مايكرو�سوفت» �أوات�ص���االت حتديد عدد امل�ستخدمني الذين
ميكن �شرا�ؤهم يف �أي باقة (�أكرث من  300م�ستخدم املذكور �أعاله).
(ج) للح�صول على و�صف مف�صل لربنامج مايكرو�سوفت �أوفي�س  ،365يرجى زيارة
الرابط https://technet.microsoft.com/library/jj819284.aspx
�أو الرابط
،https://technet.microsoft.com/en-us/office/dn788955.aspx

�أو �أي م�صدر �آخر عرب الإنرتنت تخ�ص�صه مايكرو�سوفت لهذا الغر�ض.
(د) كم���ا يحق للعم�ل�اء امل�شرتك�ي�ن يف اخلدمة �أن ي�ستفي���دوا من امل�سان���دة الفنية

املقدم���ة م���ن ات�صاالت م���ن الأحد �إىل اخلمي����س من ال�ساع���ة � 7صباحا حتى
ال�ساع���ة  9م�س���اءا يف معظم حاالت امل�ساندة املذكورة �أدن���اه� ،إن تعاون العميل
ب�ش���كل فعال الزم حي���ث انه بدون ذلك التعاون ال ميكن جن���اح عملية امل�ساندة
الفني���ة .وال تتحمل ات�صاالت م�س�ؤولية عواق���ب �أي تعاون غري مر�ضي من جهة
العمي���ل� .إذا كان ا�س���م النطاق الذي يريد العمي���ل ا�ستخدامه مع اخلدمة غري
متوف���ر من قبل ات�صاالت ،ويك���ون العميل يف هذه احلالة امل�س����ؤول الوحيد عن
ترتي���ب الإعدادات املنا�سب���ة .وت�شمل خدم���ة امل�ساندة االن�شط���ة التالية ،على
�سبيل املثال ال احل�صر:
(�	)1إعداد العميل الأويل والالحق للخدمات يف �أنظمة مايكرو�سوفت (�إن�شاء
ح�س���اب العميل و�أ�سم���اء امل�ستخدمني ،وتعيني اخلدم���ات للم�ستخدمني،
على �سبيل املثال� :إن�شاء عناوي���ن الربيد الإلكرتوين؛ �إن�شاء ا�سم النطاق
�إذا كانت ات�صاالت توفره للعميل)
(�	)2إع���داد ال���ـ ( )thick clientعل���ى �سبيل املث���ال (outlooks, office
)etc
( )3نق���ل البيان���ات احلالي���ة للعميل م���ن النظم القدمي���ة اخلا�ص���ة بالعميل
(نقل بيانات الربيد الإلك�ت�روين ،وبيانات “�شري بوينت” ،وملفات “وان
درايف” ،الخ) نحو مايكرو�سوفت �أوفي�س ( 365املتعلقة باالتفاقية)
( )4م�ساندة ما بعد البيع.
(هـ) بع���د اال�ش�ت�راك الأول يف اخلدمة ،وفيما يتعلق باعداد العمي���ل الأويل� ،ستقوم
ات�صاالت مبا يلي:
( )1االت�صال بالعميل وحتديد موعد لإجراء �إعداد اخلدمة الأويل.
( )2تنفيذ و�إجراء �إعدادات اخلدم���ة وحتديد موعد لنقل البيانات (�إذا لزم
الأمر)؛ و
( )3القيام بنقل البيانات (�إن وجدت).
(و) ا�س���م النطاق لي�س ج���زءا من اخلدمة .وتقع على العمي���ل م�س�ؤولية توفري ا�سم
النطاق قبل اال�شرتاك يف اخلدمة ،حيث ميكن للعميل ا�ستخدام:
( )1ا�س���م نط���اق العمي���ل احل���ايل كجزء م���ن ا�شرتاك���ه يف خدم���ة االنرتنت
العري�ض من ات�صاالت.
( )2ا�س���م نطاق �آخ���ر للعميل حالي���ا (يكون �إع���داده �ضمن م�س�ؤولي���ة العميل
الفردية) .وي�صف هذا الرابط الإعدادات ال�ضرورية ال�سم النطاق:
https://support.office.com/en-us/article/Create-DNSrecords-for-Office-365-at-any-DNS-hosting-provider7b7b075d-79f9-4e37-8a9e-fb60c1d95166

	�أو
(� )3إذا �أراد العمي���ل ا�ستخ���دام ا�س���م نطاق جديد مع اخلدم���ة ،فيجب عليه
�ش���راء النطاق من خالل ات�صاالت قب���ل اال�شرتاك يف اخلدمة� .إن �أ�سرع
و�أ�سه���ل طريقة ه���ي ت�سجيل ا�س���م النط���اق با�ستخدام الراب���ط التايل:
https://www.nic.ae

 .4بدء الخدمة ومدتها
(�أ) تعترب هذه االتفاقية نافذة وملزمة اعتبارا من تاريخ تقدميها وموافقة ات�صاالت
عليها (ي�شار �إىل ذلك فيما بعد بـ «تاريخ النفاذ»).
(ب) �إن احل���د الأدنى ملدة اال�شرتاك يف هذه االتفاقي���ة هو � 12شهرا (“مدة احلد
الأدن���ى») .جتدد االتفاقي���ة تلقائيا ملدة تالية قدرها � 12شه���را� ،إال �إذا اختار
العميل �إنه���اء اال�شرتاك قبل نهاية املدة احلالي���ة� .إ�ضافة م�ستخدمني جدد �أو
�إلغاء بع�ضهم �أو كلهم �أو تعليق بع�ضهم �أو كلهم ال يغري �شيئا يف مدة االتفاقية.
(ج) عندم���ا يق���وم العميل �أو ات�ص���االت ب�إنهاء اخلدمة ذات العالق���ة ،ف�سيتم �أي�ضا
�إنهاء اخلدمة .ال تتحمل ات�صاالت �أي م�س�ؤولية عن العواقب الناجتة عن �إنهاء
اخلدمة ذات العالقة.
 .5التزامات العميل وقيود االستخدام
(�أ) يج���وز للعميل تزوي���د اخلدمة للم�ستخدم�ي�ن اخلا�صني به ،ولك���ن لي�س �إىل �أي
ط���رف �آخ���ر .يجب على العمي���ل �أن ي�ضمن امتثال ه����ؤالء امل�ستخدمني لأحكام
ه���ذه االتفاقية وجمي���ع القوانني املعمول به���ا و�شروط و�أح���كام اخلدمات عرب
الإنرتنت.
(ب)	�إن ا�ستخدام اخلدم���ة والربامج املرخ�صة تخ�ضع ل�ش���روط و�أحكام اخلدمات
ع�ب�ر الإنرتن���ت� .إذا مل يواف���ق العمي���ل عل���ى �ش���روط و�أح���كام اخلدمات عرب
الإنرتن���ت ،ف�ل�ا يجوز ل���ه ا�ستخ���دام  -ولن تك���ون ات�صاالت ملزم���ة بتقدمي -
اخلدمة ذات العالقة والربامج املرخ�صة.
(ج) يج���ب عل���ى العمي���ل �إ�شعار ات�ص���االت �إذا ط���ر�أ تغيري عل���ى بيان���ات االت�صال
الرئي�سي���ة لأوفي�س  365والتي يج���ب توفريها لأغرا�ض اخلدمة �أو على �أي من
بيان���ات العميل (اال�س���م ال�شخ�صي وا�س���م العائلة وعنوان الربي���د الإلكرتوين
ورقم الهاتف).
(د) يجب على العميل �أن ال:
( )1يحول اخلدمة �أو ترخي�صها من الباطن �أو �إعارتها �أو ت�أجريها� ،أو �إتاحة
اخلدمة �أو الربامج املرخ�صة لأي طرف �آخر.
( )2تعديل �أو تكيي���ف �أو ت�صحيح الأخطاء �أو �إن�شاء �أعمال م�شتقة مبنية على
الربنامج.

( )3ا�ستخ���دام اخلدم���ة لأي غر����ض �آخ���ر يتعار�ض م���ع ا�ستخ���دام الربامج
املرخ�ص���ة وفقا ل�شروط و�أح���كام هذه االتفاقية و�أح���كام اخلدمات عرب
الإنرتنت؛ �أو
( )4ا�ستخ���دام �أو ت�صدير اخلدمة �أو الربام���ج املرخ�صة على نحو يتنافى مع
قوان�ي�ن الواليات املتح���دة الأمريكية وقوانني الت�صدي���ر الدولية واللوائح
التنظيمي���ة الت���ي تنطبق على الربام���ج املرخ�صة .وت�شمل ه���ذه القوانني
قي���ودا عل���ى الوجه���ات ،وامل�ستخدمني النهائي�ي�ن واال�ستخ���دام النهائي.
ميك���ن احل�صول عل���ى معلومات �إ�ضافية عن ذلك م���ن املوقع االلكرتوين
التايلwww.microsoft.com/exporting :
( )5اقرتاف �أي فعل ينتهك حقوق امللكية الفكرية �أو غريها من حقوق امللكية
اخلا�ص���ة ب ـ مايكرو�سوف���ت و�/أو �أي طرف �آخر .ويواف���ق وي�ضمن العميل
عل���ى تعوي�ض خ�سارة ات�صاالت ومايكرو�سوفت من و�ضد جميع املطالبات
والتكالي���ف والنفقات والأ�ضرار وااللتزامات التي قد تتحملها �أو تتكبدها
ات�ص���االت ومايكرو�سوف���ت نتيج���ة لأي ن���زاع ق���د ين�ش����أ ،لأي �سب���ب من
الأ�سباب ،وجراء �أي انتهاك لهذه املادة.
 .6التزامات اتصاالت
تلت���زم ات�ص���االت بتقدمي اخلدمة للعميل بناء على هذه ال�ش���روط واالحكام اخلا�صة
جنبا �إىل جنب مع الأجزاء الأخرى املكونة لهذه االتفاقية ووفقا للقانون.
 .7الرسوم المتعلقة بالتغييرات في الباقة
(�أ) �إذا غ�ي�ر العمي���ل حزم���ة اال�ش�ت�راك لواح���د �أو �أكرث م���ن امل�ستخدم�ي�ن املتعاقد
ب�ش�أنه���م ،فتنطبق الر�سوم الإ�ضافية املذكورة يف اجل���دول �أدناه .وعالوة على
ذل���ك ،يواف���ق العميل على �أنه بعد تنفي���ذ تغيري الباقة ،ف���ان بع�ض امليزات لن
تك���ون متاحة بعد ذل���ك للم�ستخدم وجمي���ع اخلدمات املتعلق���ة بالبيانات فيما
يخ�ص ذل���ك امل�ستخدم �سيتم حذفها وفقا لذلك .لن تك���ون ات�صاالت م�س�ؤولة
ع���ن �أي عواق���ب ناجمة عن تغيري الباق���ة .يكون تغيري الباق���ة ممكنا بعد قيام
العميل بدفع الر�سوم الإ�ضافية التي تنطبق على التغيري.
تغيري من (عامودي)
اىل (�أفقي).
ر�سوم تدفع مرة
واحدة لكل تغيري
للم�ستخدم

بيزني�س بيزني�س �إنرتبرايز بيزني�س �إنرتبرايز
E3
E1
برمييوم
�إ�سان�شل

بيزني�س �إ�سان�شل

ال ينطبق

0

0

بيزني�س

80

ال ينطبق

0

0

�إنرتبرايز E1
بيزني�س برمييوم

80

0

ال ينطبق

0

0

80

80

80

ال ينطبق

0

�إنرتبرايز E3

150

150

150

150

ال ينطبق

0

0

0

 .8ائتمان العمي��ل والدفعات المس��بقة والمبالغ
المودعة

يرج���ى الرجوع �إىل املادة  13م���ن ال�شروط والأحكام العام���ة (خدمات الأعمال)،
لالط�ل�اع على االح���كام التي ت�سري على ائتم���ان العميل والدفع���ات امل�سبقة واملبالغ
املودعة املطبقة على اخلدمة.
 .9أحكام أخرى
(�أ) فقط عمالء ات�صاالت احلاليني ميكنهم اال�شرتاك باخلدمة .يجب على العميل
�أن ميل���ك �أو ي�شرتي عند وق���ت اال�شرتاك باخلدمة �أيا م���ن خدمات ات�صاالت
امل�ؤهل���ة واملحددة من قبل ات�صاالت من وق���ت الخر .و�ستعترب اخلدمة ا�ضافية
خلدم���ات ات�ص���االت امل�ؤهلة� .إن خدم���ة ات�ص���االت امل�ؤهلة والتي يت���م ا�ضافة
اخلدم���ة �إليها ي�شار له���ا بـ اخلدم���ة ذات العالقة .ميكن الإط�ل�اع على قائمة
اخلدم���ة ذات العالقة على اجلزء اخلا����ص بتقدمي و�صف للخدمة على �صفحة
ات�صاالت االلكرتونية.
(ب) ميك���ن االطالع على اتفاقية م�ستوى اخلدمة اخلا�ص���ة بخدمات مايكرو�سوفت
املقدمة عرب الإنرتنت على الرابط التايل:
http://www.microsoftvolumelicensing.com/
DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=37

	�أو �أي م�صدر �آخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ض.
(ج) الأحكام املتعلقة بتغيريات اال�شرتاك واال�شرتاك يف اخلدمة:
( )1م���ن �أجل الو�صول �إىل اخلدمة ،يجب على العميل �أن يت�أكد من �أن نظامه
يلبي احلد الأدنى ملتطلبات اال�شرتاك على النحو املبني يف الرابط التايل:
https://products.office.com/en-US/office-systemrequirements/#Office2016-suites-section

	�أو من �أي م�صدر �آخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ض.
( )2يج���ب عل���ى العمي���ل �أن يوف���ر ا�س���م نط���اق فرع���ي �أ�سا�س���ي خم�ص����ص

ملايكرو�سوف���ت عند اال�شرتاك يف اخلدمة .يكون هذا اال�سم الفرعي على
�ش���كل .»_ _ _.onmicrosoft.com« :ويواف���ق العمي���ل �أن���ه �إذا كان
ا�س���م النطاق الفرع���ي غري متاح عند الت�سجيل يف نظ���ام مايكرو�سوفت،
ف�سيُخ�ص�ص للعميل له ا�سم نطاق فرعي خمتلف عما اختاره �سابقا.
( )3الأهلي���ة للح�ص���ول عل���ى ن�س���خ القط���اع الأكادمي���ي واحلكوم���ي :يواف���ق
العمي���ل عل���ى �أن���ه �إذا ا�ش�ت�رى عر�ض���ا �أكادميي���ا �أو حكومي���ا ،ف�إن���ه
يج���ب �أن ي�ست���ويف �ش���روط الأهلي���ة اخلا�ص���ة مب�ستخ���دم �أكادمي���ي �أو
حكوم���ي م�ؤه���ل وفق���ا للأح���كام املن�ش���ورة عل���ى املوق���ع االلك�ت�روين:
http://www.microsoftvolumelicensing.com

	�أو �أي م�ص���در �آخ���ر عل���ى االنرتنت توف���ره مايكرو�سوفت له���ذا الغر�ض.
وحتتف���ظ مايكرو�سوف���ت وات�ص���االت بحقهم���ا يف التحق���ق م���ن �أهلي���ة
امل�ستخ���دم يف �أي وقت من الأوق���ات وتعليق اخلدم���ة �إذا مل يتم ا�ستيفاء
متطلبات الأهلية.
(�	)4إذا �أراد العمي���ل �شراء ا�شرتاك �آخر يف الربام���ج �أو امل�ستخدمني ،فيجب
علي���ه توفري رقم ح�ساب العميل لدى ات�ص���االت وحتديد خدمة ات�صاالت
الت���ي تكون م�ؤهلة لت�ض���اف �إليها اخلدمة� .إذا �أ�ض���اف العميل اال�شرتاك
اجلدي���د يف الربامج �أو امل�ستخدمني �إىل رقم ح�ساب �آخر �أو خدمة م�ؤهلة
من ات�صاالت ،ف�إن العميل يقر ب�أن ذلك �سيكون يف ح�ساب مايكرو�سوفت
منف�صل �أو عميل م�ست�أجر منف�صل لأنه ال ميكن ربطها ب�أ�سماء النطاقات
�أو امل�ستخدمني احلالي�ي�ن .ولن تكون هناك �أي نقاط م�شرتكة مع ح�ساب
الربامج الأخرى للعميل.
(د) ل���ن تكون ات�صاالت م�س�ؤولة جت���اه العميل عن �أي مطالب���ة �أو خ�سائر �أو نفقات
�أو �أ�ض���رار تتعل���ق �أو تن�ش�أ عن �أي انقطاع مع �إمكاني���ة الو�صول �أو اال�ستخدام �أو
ناجم عن اخلدمة نف�سها ت�سبب���ه ات�صاالت لعمالئها (وفقا لل�شروط والأحكام
العام���ة الت�صاالت) مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،انقطاع التيار املخطط له �أو غري
املخطط له وحاالت الطوارئ وامتثال ات�صاالت للقوانني واللوائح ال�سارية.
(هـ) الأحكام املتعلقة با�ستخدام اخلدمة:
( )1مايكرو�سوف���ت لي�ست طرفا يف ه���ذه االتفاقية .و�إىل احلد الذي ي�سمح به
القان���ون ،ل���ن تكون م�س�ؤولة جت���اه العميل �سواء كان ذل���ك ملخالفة العقد
(مب���ا يف ذل���ك اخلرق اجلوه���ري لأحكام العق���د)� ،أو خ���رق ال�ضمان �أو
م�س�ؤولية ال�ضرر ،مبا يف ذلك الإهمال عن �أي �أ�ضرار �سواء كانت مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة �أو تبعية �أو نا�شئة عن بيع �أو ا�ستخدام اخلدمة.
( )2يج���وز للعميل تثبيت وا�ستخ���دام الربنامج على الأجهزة اخلا�صة به فقط
لال�ستخ���دام مع اخلدمة .يف بع����ض احلاالت� ،ستك���ون هنالك قيود على
عدد ن�س���خ الربنامج امل�سموح للعميل با�ستخدامه���ا �أو عدد الأجهزة التي
�سي�سمح له با�ستخدام الربنامج معها كما هو مو�ضح يف ال�شروط املطبقة
عل���ى اخلدمة .ينتهي حق العميل يف ا�ستخ���دام الربنامج عند انق�ضاء �أو
انتهاء حقه يف ا�ستخدام اخلدمة �أو عند قيامنا بتحديث اخلدمة ومل تعد
تدعم الربنامج� ،أيهما ي�أتي �أوال .يجب على العميل �إزالة تثبيت الربنامج
عند انته���اء حقه يف ا�ستخدامه .كما يجوز لن���ا تعطيل الربنامج يف ذلك
الوقت.
( )3ق���د يحت���اج العمي���ل �إىل ا�ستخدام بع����ض املواقع االلكرتوني���ة �أو خدمات
مايكرو�سوف���ت للو�صول �إىل اخلدم���ة وا�ستخدامها .ميك���ن للعميل �أي�ضا
�أن يختار ا�ستخ���دام تطبيقات معينة م���ن مايكرو�سوفت ميكن احل�صول
عليه���ا م���ن “مايكرو�سوف���ت �ستور �أوفي����س” �أو �أي موقع �آخ���ر تخ�ص�صه
مايكرو�سوف���ت له���ذا الغر����ض� .إذا كان الأم���ر كذل���ك ،ف����إن �ش���روط
اال�ستخ���دام املرتبطة بتلك املواق���ع على �شبكة الإنرتن���ت والتطبيقات �أو
اخلدمات ،ح�سب االقت�ضاء ،تنطبق على ا�ستخدام العميل لها.
( )4ل�سنا م�س�ؤولني (ات�ص���االت ومايكرو�سوفت) عن �أي يوفره �أي طرف �آخر
�أو اخلدم���ات الت���ي ت�صل �إليها ب�ش���كل مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر عن طريق
اخلدمة.
( )5ميك���ن للربنامج �أن يحتوي على نظم وبرام���ج مملوكة لأطراف �أخرى مت
الرتخي����ص لها مبوجب �أحكام منف�صلة يتم تقدميه���ا للعميل .كما يجوز
�أن يحت���وي الربنام���ج �أي�ض���ا عل���ى برامج مفتوح���ة امل�صدر م���ن �أطراف
�أخرى والت���ي تقوم مايكرو�سوف���ت ،ولي�س الأط���راف الأخرى ،برتخي�ص
ا�ستخدامه���ا للعمي���ل مبوج���ب �ش���روط الرتخي����ص املعم���ول به���ا ل���دى
مايكرو�سوفت .مت ت�ضمني �إ�شعارات الربامج مفتوحة امل�صدر من �أطراف
�أخرى � -إن وجدت – الطالع العميل فقط.
( )6يك���ون العميل امل�س�ؤول الوحيد ع���ن تثبيت �أي منتج �آخر ال ينتمي ملجموعة
منتجات مايكرو�سوفت �أو ا�ستخدامه مع اخلدمة .ل�سنا طرفا وال ملزمني
بال�شروط والأحكام التي ت�سري على ا�ستخدام العميل لأي منتج ال ينتمي
ملجموعة منتجات مايكرو�سوفت.
( )7اال�ستخدام املقبول� :سي�ستخدم العميل اخلدمة وفقا ل�سيا�سة اال�ستخدام
املقب���ول .ال يجوز للعميل �أن يهند�س اخلدم���ة عك�سيا �أو يفككها �أو يحاول
التغل���ب عل���ى القيود التقني���ة يف اخلدمة ،با�ستثناء احل���االت التي ي�سمح
القان���ون فيها بذلك بالرغم من ه���ذه الفقرة .كما ال يجوز للعميل تعطيل
�أو العب���ث �أو حماولة االلتفاف على �أي �آلية للفواتري التي تقي�س ا�ستخدام
العميل للخدمة .ال يجوز للعميل ا�ستئجار �أو ت�أجري �أو �إقرا�ض �أو �إعادة بيع
�أو نقل �أو ا�ست�ضافة اخلدمة ل�صالح �أطراف �أخرى.
(و) الأح���كام املتعلق���ة بخدم���ة الإع���داد الأويل ونق���ل البيانات و�إع���دادات العميل
الالحق���ة .ي�ستخدم العميل خدمة الإع���داد الأويل ونقل البيانات باال�ضافة اىل
�إعدادات العميل الالحقة ،وفقا لل�شروط والأحكام التالية:
( )1يخ���ول العميل مبوجب���ه ات�ص���االت بالو�ص���ول �إىل نظم���ه وح�ساباته على
احلو�سب���ة ال�سحابي���ة و�أن ي�شارك ات�ص���االت مبعلومات���ه ور�سائل الربيد
الإلك�ت�روين والبيان���ات والن�صو����ص وال�ص���وت والفيديو وال�ص���ور وباقي
املحتوي���ات الأخرى املطلوبة لنقل البيانات (مبا يف ذلك الو�صول الإداري
�إىل ح�س���اب العميل وبياناته)؛ �شريطة �أن حت�ص���ل ات�صاالت من العميل

على موافقة خطية م�سبقة.
( )2يوافق العميل ويتعهد باحل�صول على موافقة وتفوي�ض من جميع موظفيه
ومقاولي���ه ووكالئ���ه الذي���ت ي�ستخدم���ون اخلدم���ة لل�سم���اح الت�ص���االت
بالدخ���ول وا�ستخ���دام الربي���د الإلك�ت�روين واعتم���ادات النظ���ام لتمكني
ات�صاالت من تقدمي خدمات نقل البيانات� ،شريطة �أن حت�صل ات�صاالت
على موافقة خطية م�سبقة من ه�ؤالء املوظفني واملقاولني والوكالء.
(ز) اخل�صو�صي���ة والأمن وحماية البيانات :يج���وز نقل البيانات ال�شخ�صية التي مت
جمعه���ا من خالل اخلدمة وتخزينها ومعاجلتها يف الواليات املتحدة االمريكية
�أو �أي بل���د �آخ���ر توجد فيه من�ش����آت �شركة مايكرو�سوف���ت �أو مقدمي اخلدمات
التابع�ي�ن له���ا .وي�شمل ه���ذا �أي بيان���ات �شخ�صي���ة جمعها العمي���ل با�ستخدام
اخلدمة.
( )1با�ستخ���دام اخلدم���ة ،يوافق العمي���ل موافقة �صريحة عل���ى نقل البيانات
ال�شخ�صي���ة خ���ارج دول���ة االم���ارات العربية املتح���دة �أو �أي دول���ة �أخرى
ي�ستخدم العميل فيها اخلدمة وفقا لأحكام االتفاقية.
( )2كم���ا يوافق العميل عل���ى احل�صول على تفوي�ض منا�س���ب من الأ�شخا�ص
الذين يوف���رون له البيان���ات ال�شخ�صية بغر�ض )1( :نق���ل البيانات �إىل
مايكرو�سوفت ووكالئها ،و( )2ال�سماح بنقل وتخزين ومعاجلة البيانات.
( )3تقدم مايكرو�سوفت اخلدمة وفق���ا لتدابري �أمنية وا�ضحة كما هو مف�صل
يف الرابط https://technet.microsoft.com/en-us/library/
dn532171.aspx

	�أو �أي م�صدر �آخر توفره مايكرو�سوفت على االنرتنت لهذا الغر�ض.
( )4ميك���ن احل�ص���ول عل���ى تفا�صي���ل �إ�ضافية ح���ول اخل�صو�صي���ة والأمن يف
�شروط و�أحكام اخلدمات عرب الإنرتنت.
(�	)5إىل احل���د الذي ي�سمح به القان���ون ،يجب على العميل �إبالغ امل�ستخدمني
الفرديني للخدمة ب�أن بياناته���م اخلا�صة يجوز معاجلتها لغر�ض الك�شف
عنه���ا تنفيذا للقان���ون �أو لل�سلط���ات احلكومية الأخرى وفق���ا للتوجيهات
القانوني���ة بهذا ال�صدد ويجب على العميل �أن ين���ال موافقة امل�ستخدمني
على ذلك.
( )6يق���ر العمي���ل ويواف���ق عل���ى �أن ات�ص���االت �ست���زود العمي���ل ب���ـ عن���وان
�أوفي����س� 365أ�سا�سي ،ويت�ضمن ذلك عنوان بريده االلكرتوين �إىل �شركة
مايكرو�سوف���ت ،ويحق لهذه االخرية �أن تت�صل بالعمالء فيما يتعلق ب�أمور
اخلدمة والتحديثات �أو الرتقيات �أو �أمور ال�صيانة املرتبطة باخلدمة.
( )7يوافق العميل على �إعالنات اخل�صو�صية التالية:
�أوالً :برنامج �أوفي�س  ،365وان درايف فور بيزن�س:
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=212058&clcid=0x409

�أو �أي م�صدر �آخر توفره مايكرو�سوفت على االنرتنت لهذا الغر�ض.
ثانياً :برنامج �أوفي�س  365برو بل�س ،بروجكت �أون الين ،بروجيكت برو
فور �أوفي�س  ،365و فيزيو برو:
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacy
State15HighLight?clid=1033

�أو �أي م�صدر �آخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ض.
ثالثاً :يامر �إنرتبرايز:
https://www.yammer.com/about/privacy

�أو �أي م�صدر �آخر على االنرتنت توفره مايكرو�سوفت لهذا الغر�ض.
 .10تعلي��ق الخدمة أو فصلها أو إنهاؤها من قبل
اتصاالت
(�أ) يرج���ى الرجوع �إىل املادة  17من ال�شروط والأحكام العامة (خدمات لأعمال)
لالطالع على الأحكام التي ت�سري على تعليق اخلدمة �أو الإتفاقية �أو ف�صلها �أو
�إنهائها من قبل ات�صاالت.
(ب) يقر العميل ويوافق ب�أن يف حالة تعليق اخلدمة ،الت�صاالت احلق بتوقيف تزويد
اخلدم���ة ،ول���ن يتمكن العميل من الو�ص���ول �إىل �أي بيان���ات متعلقة باخلدمة �أو
ا�ستخ���دام �أي ج���زء من �أجزاء اخلدم���ة .يقر ويوافق العميل عل���ى �أنه يف حال
مل يت���م معاجلة �سبب التعليق من قبل العميل ب�شكل معقول ومر�ضي الت�صاالت
خالل مدة �أق�صاها ( )60يوما من تعليق اخلدمة ،فان العميل لن يكون قادرا
عل���ى ا�ستخ���دام اخلدم���ة بعد ذل���ك ،و�أن جميع ح�ساب���ات العم�ل�اء وبياناتهم
املتعلقة باخلدمة �سيتم حذفها من قبل مايكرو�سوفت ب�شكل ال رجعة فيه ،حيث
�أن ات�صاالت لن تقوم بتزويد خدمات دعم للعمالء ،ومبوجبه ف�إن ات�صاالت لن
تكون م�س�ؤولة عن �أية م�س�ؤولية و�/أو مو�ضوع نا�شئ ومتعلق بهذه املادة (.)10
 .11اإلنهاء من العميل
(�أ)	�إذا �أراد العمي���ل �إنهاء اخلدم���ة قبل نهاية مدة احلد االدن���ى لال�شرتاك ،ف�إنه
�سيت���م احت�س���اب ر�سوم الإنه���اء املبكر الت���ي �سيدفعها العمي���ل الت�صاالت على
النح���و الت���ايل :يجب على العمي���ل دفع ر�س���وم تناوبية ملا يع���ادل �شهرين ()2
ل���كل وعن كل م�ستخ���دم مت �إلغا�ؤه ،وب�شكل مماثل ووفقا مل���ا هو من�صو�ص عليه
يف اجلمل���ة ال�سابقة فانه �ستطبق نف�س القاع���دة على العميل الذي يقوم بانهاء
م�ستخدمني ب�شكل منفرد ولي�س اخلدمة ككل.
(ب) عن���د �إنهاء االتفاقية ،يجب على العميل �أن يتوقف فورا عن ا�ستخدام الربنامج
(با�ستثناء الربامج امل�ضمنة يف املعدات التي ميلكها العميل).كما �سيتم تطبيق
نف����س ذلك فيما يتعلق ب�أي وجميع امل�ستخدم�ي�ن والتي مت ف�صل اخلدمة عنهم
من قبل العميل دون انهاء كامل االتفاقية.
(ج) يف ح���ال �إنته���اء االتفاقية ف����إن �أي وجميع ح�ساب���ات وبيانات العم�ل�اء املتعلقة
باخلدم���ة �سيت���م حذفها من قب���ل مايكرو�سوفت ف���ورا وب�شكل نهائ���ي .وب�شكل

مماث���ل ووفقا ملا ه���و من�صو�ص عليه يف اجلمل���ة ال�سابقة ،فان���ه �ستطبق نف�س
القاع���دة فيم���ا يتعلق بانهاء العمي���ل امل�ستخدمني املنفردي���ن ولي�س اخلدمة �أو
االتفاقي���ة ككل� .إن م�س�ؤولي���ة العمي���ل تتمثل يف دعم وحماية ونق���ل �أية بيانات
قبل انهاء االتفاقية �أو امل�ستخدمني املنفردين للخدمة .يقر ويوافق العميل ب�أن
ات�ص���االت ال تقوم ب�أعم���ال دعم للبيانات او نقل خلدمات من �أوفي�س  365اىل
برام���ج �أخرى ،ومبوجبه ف�إن ات�صاالت لن تكون م�س�ؤولة عن �أية م�س�ؤولية و�/أو
مو�ضوع نا�شئ ومتعلق بذلك.
(د) يج���ب عل���ى العميل ،يف حال طلب���ت منه ات�صاالت ،ح���ذف �أو تدمري كل الن�سخ
م���ن وثائق امل�ستخدم التي قدمتها ات�صاالت �أو الت���ي ن�سخها العميل ،ب�أي �شكل
م���ن الأ�شكال ،و�إعادة �أو حذف �أو تدم�ي�ر كل ن�سخ الربامج (با�ستثناء الربامج
امل�ضمن���ة يف املعدات الت���ي ميلكها العميل) خ�ل�ال �سبعة (� )7أي���ام من تاريخ
انتهاء هذه االتفاقية �أو �إنتهاء اخلدمات ذات العالقة ،وت�سليم ات�صاالت كتاب
ت�أكيد خطي يفيد ب�أن جميع الن�سخ مت �إعادتها �أو حذفها �أو تدمريها.
 .12التواصل مع اتصاالت
يج���وز للعمي���ل ان يتوا�ص���ل مع ات�صاالت للتح���دث ب�ش�أن اخلدمة (مب���ا يف ذلك هذه
ال�ش���روط والأح���كام اخلا�ص���ة باخلدم���ة وال�ش���روط والأح���كام العام���ة (خدم���ات
الأعم���ال)� ،أو �أي منت���ج �أو خدم���ة �أخرى تقدمه���ا ات�صاالت ،عرب قن���وات االت�صال
املذكورة يف املادة  34من ال�شروط والأحكام العامة (خدمات الأعمال).

