
 . لك نقدمھا التي بالخدمات الخاصة مجتمعنا عضویة واتفاقیات االفتراضیة والمكاتب المشتركة والمكاتب الخاصة المكاتب اتفاقیات على العامة واألحكام الشروط ھذه تنطبق

 عامة اتفاقیة .1

 حق أي أو إیجاریة منفعة أي علیھا یترتب ال االتفاقیة أن على وتوافق. األوقات جمیع في سیطرتنا وتحت حیازتنا في بنا الخاصة األعمال مراكز جمیع تظل: االتفاقیة طابع .1.1
 . العمل بمكان یتعلق فیما لصالحك أخرى عقاریة منفعة أي أو الُمستأجرة العین تملُّك في للمستأجر

نة المركز، قواعد وضع من األساسي الغرض یتمثل: مركزال قواعد .1.2  .العمالء لجمیع للعمل مالئمة احترافیة أجواء توفیر ضمان في وإنفاذھا واألحكام، الشروط ھذه في المتضمَّ

 دائًما معك التواصل بغرض نستخدمھا التي ةالرئیسی االتصال معلومات وكذلك المعلومات ھذه تكون أن على الحرص مسؤولیة عاتقك على تقع: واالتصال الشركة معلومات .1.3
 البرید عناوین الحصر، ال المثال سبیل على یشمل، وذلك). آلخر وقت من إخطارك یتم حسبما للعمالء أخرى بوابة أي أو( اإلنترنت عبر الحساب أو التطبیق عبر ُمحدثة

 یكون أال یجب األساسیة؛ االتصال لجھة قانونیًا سكنیًا عنوانًا أو عمل عنوان بك الخاصة االتصال عنوان تفاصیل تكون أن یجب. الشركة وعنوان الھواتف وأرقام اإللكتروني
 ).آخر أعمال مركز عنوان أو( IWG مركز عنوان

 اتفاقیة في علیھ المنصوص المركز في المشتركة المكاتب/الخاصة المكاتب أو االفتراضي للمكتب الخدمات توفیر من مؤسف سبب ألي نتمكن لم إذا: االتفاقیة بدایة في التوافر .1.4
 أو االتفاقیة بدء تأخیر أو ،)التوافر مدى بحسب( األخرى مراكزنا أحد إلى االنتقال إما ویمكنك ضرر، أو خسارة أي عن تجاھك مسؤولیة أي نتحمل فلن البدء، تاریخ بحلول
 .إلغائھا

 یتم حتى الحالیة للمدة مساویة متتالیة لفترات تلقائیًا االتفاقیات جمیع ستُجدَّد الخدمات، تلك استمرار سالسة انوضم لخدماتك الفعالة اإلدارة من نتمكن لكي: التلقائي التجدید .1.5
 السائد وقالس لسعر تجدید أي على المفروضة الرسوم وستخضع. الفترات تلك فیھ تنتھي الذي الشھر من األخیر الیوم إلى الفترات جمیع وتسري. جانبك من أو جانبنا من اإلنھاء

 عن تجدید، أو تمدید فترة أي نھایة عند أو االتفاقیة، في علیھ المنصوص االنتھاء تاریخ من اعتباًرا بسھولة ذلك إلغاء یمكنك االتفاقیة، تجدید في ترغب لم وإذا. الوقت ذلك في
 :یلي فیما المطلوبة اإلخطار فترات نوضح. التطبیق خالل من وأ اإلنترنت عبر حسابك خالل من اإلخطار ھذا تقدیم ویتعین. إلینا مسبق إخطار تقدیم طریق

                                                     اإلخطار فترة   االتفاقیة مدة 

قدَّم إخطار شھري إخطار  میالدي شھر أي من األول الیوم من واحد شھر عن تقل ال مدة قبل یُ

 شھرین عن یقل ال بما المدة نھایة قبل یقدَّم إخطار  أشھر 3

 أشھر 3 عن یقل ال بما المدة نھایة قبل یقدَّم إخطار أشھر 3 من أكثر

 . أعاله الُمحددة اإلخطار فترات لنفس وفقًا اإلنترنت، عبر حسابك أو التطبیق خالل من أو اإللكتروني البرید عبر سنخطرك الحالة، ھذه وفي.  االتفاقیة تجدید عدم لنا یجوز .1.6

. األخرى مراكزنا أحد في مكانًا علیك فسنعرض االتفاقیة، في الُمحدد المركز في عمل مكان وتوفیر الخدمات تقدیم عن دائمة بصورة عجزنا حالة في: متوفًرا المركز یعد لم إذا .1.7
 . بھا انتفعت إضافیة خدمات أي مقابل وكذلك التاریخ ذلك حتى شھریة رسوم دفع فقط علیك وسیتعین اتفاقیتك فستنتھي قریب، بدیل إقامة مكان إیجاد عن عجزنا حالة وفي

 وضعھا، تصحیح یمكن ال التي التزاماتك ألحد انتھاكك) ب( أو إفالسك؛ أو إعسارك) أ( حالة في لك إخطار تقدیم خالل من فوًرا االتفاقیة إنھاء لنا یجوز: لالتفاقیة الفوري اإلنھاء .1.8
" المركز" في المتواجدین أحد سلوك أو سلوكك توافق عدم) ج( أو اإلخطار؛ ھذا من یوًما 14 غضون في تصحیحھا عن وعجزت لتصحیحھا بشأنھا إخطاًرا لك قدمنا التي أو

 لیجیز) المعقول یرناتقد بحسب( یكفي بما مؤثًرا السلوك ھذا كان) 2( أو بشأنھ، إخطارك رغم السلوك ھذا استمر قد) 1(و للمكتب؛ العادي االستخدام مع منك بدعوة أو بتصریح
 علیك، الواجب فمن الفقرة، ھذه في إلیھا المشار األسباب من سبب ألي اتفاقیة بإنھاء قمنا إذا.  أدناه الوارد" للقانون االمتثال" بند بانتھاك قمتَ ) د( أو لالتفاقیة، الفوري اإلنھاء لنا
 من كان والتي المتبقیة، الفترة أثناء ِقبلك من السداد وواجبة مستحقة تكون قد التي المبالغ جمیع كاملة واحدة دفعة لنا تدفع أن باإلنھاء، إخطارنا تاریخ من یوًما 30 غضون في

 .رالمبك اإلنھاء حالة في سنتكبدھا التي الفعلیة لألضرار معقوًال  تقدیًرا الدفعة ھذه تعكس أن على وتوافق.  بإنھائھا نقم لم إذا خاللھا اتفاقیتك تستمر أن الممكن

 حالة وفي.  لھ استالمك عند علیھما كان اللذین الوضع ونفس الحالة نفس على وتركھ الفور، على العمل مكان إخالء علیك یتعین االتفاقیة؛ انتھاء عند: مكتب اتفاقیة انتھاء عند .1.9
 مسؤولیة بأي لك ندین أن دون المناسب الخیار تحدید إلینا ویرجع األشكال، من شكل بأي الخاصة نفقتك على منھا التخلص لنا یجوز المركز، في بك خاصة ممتلكات أي ترك
 اإلخالء في فشلك نتیجة نتكبدھا قد تبعة أو مطالبة أو خسارة أي عن مسؤوالً  فستُعتبر االتفاقیة، انتھاء بعد العمل مكان استخدام في استمرارك حالة وفي. بیع عائدات أي أو عنھا

 . الُمحدد الوقت في

 شریطة IWG شركة مراكز شبكة في بدیل عمل مكان إلى بیننا المبرمة االتفاقیة تحویل لك یجوز ،)الخاص تقدیرنا حسب نحدده ما وھو( األماكن بتوافر رھنًا: التحویل قابلیة .1.10
 .جدیدة اتفاقیة في الدخول ھذه التحویل عملیة مثل تتطلب وقد.  تجدیدھا أو حالیة اتفاقیة لتمدید یُستخدم ال التحویل ھذا مثل وأن) یزید أو( تغییر دون المالي التزامك یظل أن

 :المراكز استخدام .2

 أسماء أو( اسمنا استخدام لك یجوز وال.  المرن العمل وخدمات الُمجّھزة المكاتب توفیر في المتمثل لعملنا منافسة یشكل تجاري عمل مزاولة لك یجوز ال: التجاریة العملیات .2.1
 بموجب بذلك لك مصرًحا كان إذا الُمسّجل مكتبك عنوان باعتباره المركز عنوان استخدام فقط لك ویجوز.  التجاري بعملك یتعلق فیما األشكال من شكل بأي) لنا التابعة الشركات

 ألغراض إال العمل مكان استعمال لك یجوز وال).  الخدمة ھذه مقابل إضافي رسم فرض یتم إداریة، خدمة لتوفیر نظًرا( منا ُمسبقة كتابیة موافقة على حصولك إلى إضافة القانون
 نرجو للجمیع، رائعة عمل ألجواء المركز توفیر ولضمان.    إضافیة رسوم فرض بحق نحتفظ فإننا بعینھا، خدمة أي على الطلب في زیادة ھناك أن ارتأینا وإذا.  المكتبیة األعمال

 .عادیین أشخاص قِبل من تأتیك الحد عن زائدة زیارات أي من الحد منك

 العمل مكان .2.2

 في بما ضمنیًا، أو صریًحا التصریح ھذا كان سواء منك، تصریح بموجب المركز في تواجدوا َمن أو أنت سببتھ ضرر أي عن المسؤولیة تتحمل: األضرار أو التعدیالت .2.2.1
 . منھم أيٍ  أو والوكالء والمتعاقدین الموظفین جمیع الحصر ال المثال سبیل على ذلك

 أو للكابالت توصیالت أي تركیب عدم علیك یتعین ثَم ومن وصیانتھا، لدینا المعلومات بتكنولوجیا الخاصة األساسیة بالبنیة بشدة نفخر: المعلومات لوجیاتكنو تجھیزات .2.2.2
 السماح علیك یتعین أنھ في یتمثل نالموافقت مصاحب شرط وھناك. الُمطلق تقدیرنا وفق ذلك رفض لنا ویجوز موافقتنا، دون االتصاالت أو المعلومات تكنولوجیا ألجھزة

 العمل لمكان آخرین عمالء استخدام مع التركیبات ھذه تعارض عدم من والتحقُّق) الكھربائیة األنظمة أو المعلومات تكنولوجیا أنظمة: مثل( تركیبات أي على باإلشراف لنا
 . التركیب وإزالة التركیب تكالیف أنت وستتحمل. للمبنى مالك أي استخدام أو استخدامنا أو



 مكان یكون وعندما. لك الُمخّصصة القاعات استخدام في حصري غیر بحق وستتمتع. الستخدامك مبدئیًا نُخصصھ الذي العمل مكان االتفاقیة ستُحدد: العمل مكان استخدام .2.2.3
 حین من نحتاج قد المركز، عمل كفاءة ضمان إلى وسعیًا. أفراد عدة بین مشاركتھ یمكن وال فقط، واحد فرد سوى یستخدمھ أن یمكن ال مشترك، مكتب عن عبارة العمل
 . ُمسبقًا ھذا الُمختلف العمل مكان بشأن وسنخطرك معقول بشكل مماثل بحجم سیكون ولكنھ لك، مختلف عمل مكان تخصیص إلى آلخر

 على ذلك في بما وقت، أي في ذلك لفعل نحتاج وقد العمل، مكان إلى الدخول إلى نحتاج قد الخدمة، من عالٍ  مستوىً  توفیر على الحفاظ أجل من: العمل مكان إلى الدخول .2.2.4
 إلى دائًما وسنسعى.  االتفاقیة بإنھاء إخطاًرا تقدیمك حالة في المكان بیع إعادة أجل من أو والمعاینة التنظیف لغرض أو الطوارئ حاالت في الحصر، ال المثال سبیل

 . أعمالك سریة لحمایة اتتخذھ معقولة أمنیة إجراءات أي احترام

 أكثر مكتبك إلى للوصول األفراد من عدد تسجیل ھو المختلط والعمل). المشتركة المكاتب باستثناء( المختلط للعمل المخصص مكتبك استخدام لك یجوز: المختلط العمل .2.2.5
. اإلنترنت على حسابك خالل من تدار أن ویجب مسؤولیتك ھي مكتبك إلى یدخلون الذین األفراد وإدارة. آخر وقت أي في المكتب شاغلي من بھ المسموح األقصى الحد من
 المختلط العمل على إضافیة شھریة رسوم وستدفع. بھ المسموح المكتب شاغلي لعدد األقصى الحد عملك مكان في العاملین األفراد عدد یتجاوز أن وقت أي في یجوز وال
 . المركز قواعد في الرسم ھذا على العثور ویمكن. المكتب ليشاغ من بھ المسموح األقصى الحد عن یزید فرد لكل

 :العضویة .2.3

 وبحسب القانونیة العمل ساعات خالل العالم أنحاء جمیع في العضویة في المشاركة مراكزنا جمیع إلى الدخول لك سیتسنى مجتمعنا، عضویة اتفاقیة في اشتراكك حالة في .2.3.1
 . التوافر مدى

 عن بدیالً  تكون أن العضویة من الھدف ولیس. التالي الشھر إلى الُمستخدمة غیر األیام ترحیل یمكن وال ككل األیام جمیع في االستخدام بیُحس: مجتمعنا عضویة استخدام .2.3.2
 نتحمل وال.  الوقت والط المركز في متعلقاتك عن المسؤولیة بمفردك وتتحمل. یوم كل نھایة في العمل أماكن جمیع إخالء ویتعین كامل بدوام العمل خیار یوفر عمل مكان

 وفقًا( مجانًا واحد ضیف إحضار لك ویجوز.  إضافي استخدام رسم فستتحمل عضویتك، استحقاق استخدامك تجاوز وإذا.  رقابة دون تُركت ممتلكات أي عن المسؤولیة
 . واحد لیوم دخول بطاقة شراء فسیُطلب اآلخرین، للضیوف وبالنسبة).  العادل لالستخدام

 الطریقة بھذه المركز لعنوان استخدام وأي.  ساریة افتراضي مكتب أو مكتب اتفاقیة ترافقھا أن دون ألعمالك عنوانًا باعتباره مركز أي استخدام عضویتك لك تجیز وال .2.3.3
 .لذلك وفقًا فاتورة لك وستصدر عضویتك مدة لنفس" االفتراضي المكتب" منتج في تلقائیًا اشتراكك إلى سیؤدي

 للمركز آخرین استخدام أو استخدامنا مع یتعارض قد شيء أي فعل عدم علیك ویتعین.  أعمالك بتسییر الصلة ذات واللوائح القوانین بجمیع االلتزام علیك یتعین: للقانون االمتثال .2.4
 ضرًرا أو خسارة یسبب أو قلق أو إزعاج مصدر أي عنھ ینشأ قد بعمل مالقیا أو ،)أخالقي غیر بنشاط القیام أو سیاسیة حمالت تنظیم الحصر؛ ال المثال سبیل على ذلك في بما(

 تمارس بأنك معقولة شكوًكا لدیھا بأن أخرى تشریعیة ھیئة أو حكومیة سلطة أي ِقبل من إبالغنا تم وإذا. المبنى في منفعة صاحب ألي أو) بالسمعة ضرر إلحاق ذلك في بما( لنا
ضمع أنك أو المركز، من إجرامیة أنشطة  انتھاك أي بأن وتقر. الفور على معك المبرمة االتفاقیات وجمیع أي إنھاء لنا یحق فحینھا حكومیة، عقوبات ألي معّرًضا أصبحت أو رَّ

 . آخر إخطار دون معك المبرمة االتفاقیة إنھاء في الحق یمنحنا ملموًسا تقصیًرا یشكل البند لھذا جانبك من

   .الصلة ذات الفساد ومكافحة الرشوة ومكافحة العبودیة مناھضة قوانین بجمیع األوقات جمیع في منا كل یلتزم: األخالق على القائمة التجارة .2.5

 : البیانات حمایة .2.6

 الشخصیة بیاناتك بھ سنعالج الذي األساس بنا الخاصة الخصوصیة سیاسات في ویرد.  البیانات لحمایة بھا المعمول التشریعات بجمیع االلتزام االتفاقیة طرفي على یجب .2.6.1
 . www.iwgplc.com/clientprivacypolicy اإللكتروني موقعنا على المتوفرة(

 البیانات ھذه تُعالج.  إلیك الّمقدّمة الخدمات مقابل اتفاقیتنا سیاق في ومعالجتھا منكما أي أو وبموظفیك بك المتعلقة الشخصیة بیاناتال جمع لنا یجوز أنھ على وتوافق تُقّر .2.6.2
 الالزمة واإلشعارات قاتالمواف بحوزتك أن على تأكیدك األمر سیتطلب إلینا، البیانات ھذه فیھا تقدم التي الحاالت في.  بنا الخاصة الخصوصیة لسیاسة وفقًا الشخصیة

 . البیانات ھذه بتوفیر لك للسماح

 3 لمدة أو( مركز أي في یعملون الذین اآلخر الطرف لموظفي عمالً  قصد عن یقدّم أو یطلب أن منا ألي یجوز ال ثم، ومن موظفیھ، تدریب في الكثیر كالنا استثمر لقد: الموظفون .2.7
 اآلخر للطرف الطلب عند الُمخاِلف الطرف فسیدفع البند، ھذا منّا أي خالف إذا فیھم، واالستثمار الموظفین تدریب تكالیف قابلم اآلخر الطرف ولتعویض). عملھم ترك بعد أشھر

 . معني موظف ألي أشھر 6 راتب یعادل ما

 لھیئة استجابةً  أو القانون بموجب بذلك بالقیام ُملَزًما أحدنا كان إذا إال اآلخر الطرف موافقة دون عنھا الكشف منا ألي یجوز وال.  سریة شروًطا االتفاقیة شروط تعتبر: السریة .2.8
 .االتفاقیة انتھاء بعد سنوات 3 لمدة االلتزام ھذا ویستمر.  رسمیة

 نحو على نمتنع لن فإننا ذلك، ومع.  القانون بموجب النقل ذلك لزم إذا إال منا مسبقة موافقة دون آخر شخص إلى نقلھا یمكن وال شخصیة بصفة معك االتفاقیة ھذه أُبرمت:  اإلسناد .2.9
 مستحقة المبالغ وجمیع أي وتحویل اتفاقیة أي نقل لنا ویجوز.  بنا الخاص القیاسي اإلسناد نموذج على بالتوقیع قیامك بشرط تابعة شركة إلى إسنادھا على الموافقة عن معقول غیر
 .امجموعتن أعضاء من آخر عضو أي إلى االتفاقیة بموجب علیك الدفع

 قواعد في تفصیالً  الموضحة القضائیة الوالیات من ُمحدد قلیل عدد بخالف المركز فیھ یقع الذي المكان في بھ المعمول للقانون وفقًا وتطبَّق االتفاقیة تُفسَّر:  المنطبق القانون .2.10
 بموجب لإلنفاذ قابلیتھ عدم أو واألحكام الشروط ھذه من حكم أو شرط أي بطالن حالة وفي.  القضائیة الوالیة تلك لمحاكم الحصري االختصاص على منا كل ویوافق. المركز
 . ساریة األخرى واألحكام الشروط تظل بھ، المعمول القانون

 مسؤولیتنا تجاھك والتأمین .3

 سبیل على ذلك في بما باالتفاقیة، یتصل فیما لھ تتعرض ضرر أو خسارة بأي یتعلق فیما تجاھك مسؤولین ولسنا بھ، المعمول القانون بھ یسمح حد أقصى إلى:  مسؤولیتنا نطاق .3.1
 المعقولة سیطرتنا نطاق یتجاوز آخر حدث أي أو العمل عن إضراب أو میكانیكي انھیار حدوث نتیجة خدمة تقدیم عن عجزنا عن ناتج ضرر أو خسارة أي الحصر؛ ال المثال
 معقوالً  وقتًا وتمنحنا كتابیًا إخطاًرا تقدم حتى ضرر أو خسارة أي عن األحوال من حال بأي المسؤولیة نتحمل وال.  األمر أھملنا أو عمدًا تصرفنا قد نكن لم ما بآخر أو بشكل

 نفقات أي سندفع مباشرةً، أدناه المبینة والحدود االستثناءات مراعاة مع فحینئٍذ، االتفاقیة، علیھا تنص لك خدمة أي توفیر في فشلنا مسؤولیة نتحمل كنا وإذا. األمر لتصحیح
 . آخر مكان من مماثلة خدمة أو الخدمة نفس على الحصول مقابل تكبدتھا ومعقولة فعلیة إضافیة



 األطراف وتجاه موظفیك تجاه الخاصة التزاماتك وعلى تستلمھ، أو ترسلھ برید أي وعلى المركز، إلى تجلبھا التي الممتلكات على التأمین ترتیب مسؤولیة تتحمل: تأمینك .3.2
 .المناسب بالشكل التأمین لھذا بتطبیقك بشدة ونوصي.  معھا تتعامل التي الخارجیة

 تأكید أي نقدم ال فإننا باإلنترنت، سلس اتصال لتوفیر جاھدین ونسعى قائمة أمنیة إنترنت بروتوكوالت نطبق أننا حین في: المعلومات بتكنولوجیا الخاصة وااللتزامات الخدمات .3.3
 المعلومات تكنولوجیا إلى عھدتھا التي المعلومات تكنولوجیا ومعلومات لبیانات األمن من مستوى وال باإلنترنت، أو بشبكتنا االتصال من ثابت مستوى أي ضمان یمكننا وال

 ضمن تقع والتي المنخفض االتصال بمشكالت یتعلق فیما والحصري الوحید فالحل لنا وبالنسبة.  لعملك مناسبة تراھا) التشفیر مثل( أمنیة تدابیر أي اتخاذ علیك ویجب.  لدینا
 . منك إخطاًرا تلقینا بعد معقولة زمنیة فترة غضون في المشكلة ھذه معالجة ھو المعقولة، سیطرتنا نطاق

 فقدان أو متوقعة وفورات فقدان أو األرباح في خسارة أو األعمال في خسارة حدوث عن تجاھك مسؤولیة أي األحوال من حال بأي نتحمل لن: تتباعیةاالس الخسائر استبعاد .3.4
 .ُمحتمل التزام أو نفقات أو ضرر أو خسارة أي ضد بالتأمین بقیامك بشدة ونوصي. استتباعیة خسارة أي أو خارجیة أطراف مطالبات أو بھا ضرر إلحاق أو بیانات

 :التالیة للحدود تجاھك مسؤولیتنا تخضع الحاالت، جمیع في: لمسؤولیتنا المالیة الحدود .3.5

 الوفاة؛ أو الشخصیة لإلصابة حدود دون .3.5.1

 الوقائع من سلسلة أو واحدة قعةوا ألي) األخرى المحلیة بالعملة ذلك یعادل ما أو یورو ملیون 1 أو أمریكي دوالر ملیون 1.5 أو( إسترلیني جنیھ ملیون 1 أقصى بحد .3.5.2
 الشخصیة؛ بممتلكاتك الضرر إلحاق عنھا ینتج التي المتصلة

 نشأة وتاریخ االتفاقیة بموجب بالخدمات االنتفاع بدء تاریخ بین المدفوعة الرسوم إجمالي من% 125 یعادل أقصى بحد آخر، ضرر أو أخرى خسارة بأي یتعلق وفیما .3.5.3
 بالعملة ذلك یعادل ما أو( یورو 66000/  أمریكي دوالر 100000/  إسترلیني جنیھ 50000 فقط، المكتب التفاقات بالنسبة أعلى، نتكا إذا أو المعنیة؛ المطالبة
 ).المحلیة

 الرسوم .4

 طلبات جمیع تتم أن ویتعین.  االتفاقیة بموجب التزاماتك جمیع ألداء ضمانًا باعتباره فائدة احتساب دون التأمین مبلغ أو الخدمة بعربون سنحتفظ: التأمین مبلغ أو الخدمة عربون .4.1
 وعند االتفاقیة انتھاء بمجرد یوًما 30 خالل إلیك رصید أي أو التأمین مبلغ أو الخدمة عربون إعادة ستتم ذلك وبعد التطبیق، أو اإلنترنت عبر حسابك خالل من االسترجاع

 الشھریة الرسوم زیادة حالة في زائد عربون دفع منك وسنطلب.  إلیك الرصید إعادة قبل لنا مستحقة ىأخر تكالیف وأي مستحقة رسوم أي بخصم وسنقوم.    حسابك تسویة
 دفع عن المتكرر عجزك حالة في أو/و بھ المحتفَظ التأمین مبلغ/الخدمة عربون عن المستحقة الرسوم زیادة حالة في أو/و التجدید، عند االفتراضي المكتب أو بالمكتب الخاصة

 .استحقاقھا وقت رالفواتی

 الترخیص ورسوم أخرى ضرائب وأي واالستھالك واإلنتاج واالستخدام المبیعات عن المستحقة الضرائب جمیع) 1( فوري وبشكل تدفع أن على توافق: والرسوم الضرائب .4.2
 ینطبق حیثما عملك، مكان عن ناجمة حكومیة جھة أي إلى دفعناھا ئبضرا أي) 2( و) المدفوعات ھذه على دلیالً  لنا ستقدم طلبنا، وعند( حكومیة جھة ألي تسدیدھا یلزمك التي
 الممتلكات عن المستحقة الضرائب أو العمل، مكان شغل وضرائب اإلیجاریة والضرائب المتحصالت عن إجمالیة ضرائب أي الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما ذلك،

 .المستندیة والرسوم الضرائب من غیرھا أو یةالضریب الرسوم/الدمغة ضریبة أو الملموسة، الشخصیة

 الخصم مثل آلیة طریقة باستخدام بالسداد وستقوم إلكترونیًا الفواتیر جمیع سنرسل لذلك،. الشيء بنفس القیام في وندعمك الضار البیئي التأثیر من الحد إلى دائًما نسعى إننا: السداد .4.3
 المنتج رسوم تعادل لالسترداد قابلة دفعة على محاسبتك فسیتم تلقائیة، دفع طریقة بإعداد تقم لم إذا. بذلك المحلیة المصرفیة األنظمة تسمح حیثما االئتمان، بطاقة أو المباشر
 .بھا الوارد االستحقاق تاریخ في السداد وواجبة الدفع مستحقة الفواتیر وتصبح. واحدة لمرة الشھریة

. المركز قواعد في موضح وھو البلد، باختالف الرسم ھذا قیمة وتختلف. المتأخرة األرصدة جمیع على رسم فرض فسیتم قاقھا،استح عند الرسوم تدفع لم إذا: السداد في التأخر .4.4
 المبلغ دفع عم المركز قواعد في المنازعات بند متطلبات واتباع إلینا، فوري كتابي إشعار تقدیم علیك یتعین الفاتورة، من جزء أي حول قانوني ونزاع اختالف حدوث حالة وفي
 عند المركز إلى الدخول من منعك للریبة، تجنُّبًا منھا،( خدمات حجب في بالحق نحتفظ كما. السداد تأخیر رسوم ستتحمل أو االستحقاق تاریخ في خالف محل لیس الذي

 .لالتفاقیة انتھاكك حالة في أو معلقة، فائدة أو/و مستحقة رسوم أي وجود حالة في) االقتضاء

 باختالف الرسم ھذا قیمة وتختلف.  األموال كفایة عدم بسبب مرفوضة أو ُمعادة مدفوعات أي مقابل رسًما تدفع سوف إضافیة، إدارة خدمات لتوفیرنا نظًرا: األموال ةكفای عدم .4.5
 . المركز قواعد في موضح وھو البلد،

 اإلداریة التكلفة الرسوم ھذه تُغطي). أعاله 1.10 البند بموجب أُبرمت جدیدة اتفاقیات أي ذلك في ماب( بیننا مبرمة اتفاقیة كل عن الُمستحقة التنشیط رسوم تُدفع: التنشیط عملیة .4.6
 والمشتركة المجھزة المكاتب شاغل فرد كل أساس على رسوًما وتُفرض محلیة خدمات اتفاقیة كل في الرسوم ھذه تُحدَّد. للعمیل الحساب وإعداد التأھیل إجراءات لمعالجة

 . المركز قواعد في المعلومات من المزید یرد. مجتمعنا لعضویة ینتمي فرد كل أساس وعلى االفتراضي للمكتب موقع كل أساس وعلى ،)لمخصصةا المكاتب(

 وذلك عام كل من االتفاقیة بدء ریختا بذات الشھریة الرسوم بزیادة فسنقوم شھًرا، 12 من ألكثر الشھریة، االتفاقیات ذلك في بما ، االتفاقیة استمرت إذا: األسعار مؤشرات تحدید .4.7
 تفصیل ویتم متكرر بشكل المؤشرات ھذه تطبیق یمكن فحینھا التضخم، من عالیة بمستویات یمر ما بلد كان وإذا". المركز قواعد" في الُمفّصل الصلة ذي التضخم مؤشر لمواكبة

" المركز قواعد" في ذلك تفصیل ویتم متكرر بشكل المؤشرات ھذه تطبیق یمكن فحینھا التضخم، نم عالیة بمستویات یمر ما بلد كان وإذا.  الحالي" المركز قواعد" في ذلك
 .  الحالي

 التنظیف تكالیف یغطي بحیث المكتب حالة استعادة خدمة مقابل ثابتًا رسًما ستتحمل ما، مركز داخل مختلفة قاعة إلى االنتقال اختیارك حالة في أو مغادرتك عند: المكتب استعادة .4.8
 بالحق ونحتفظ.   المركز قواعد في موضح وھو البلد، باختالف الرسم ھذا قیمة وتختلف.  األولیة وحالتھ األصلي وضعھ إلى العمل مكان إلعادة تكبدھا یتم تكالیف وأي العادي

 . العادي واالستعمال البلى یتجاوز بما الزمة إصالحات أي مقابل معقولة إضافیة رسوم فرض في

 تُدفع التي الرسوم ستبلغ یومي، سعر تطبیق یتم وعندما.  مقدًما شھریًا تطلبھا متكررة خدمات وأي المنطبقة الضرائب إلى باإلضافة الشھریة الرسوم تُدفع: القیاسیة الخدمات .4.9
 .شھر عن تقل لمدة یومي أساس على الرسوم تطبیق وسیتم.  الیومیة الرسوم من ضعف 30 األشھر ھذه من شھر أي نظیر

 على شھري أساس على المنطبقة، الضرائب إلى باإلضافة االستخدام، بحسب الدفع خدمات مقابل المستحقة الرسوم تُدفع:  المتغیرة اإلضافیة والخدمات االستخدام بحسب لدفعا .4.10
 .الطلب عند والمتاحة آلخر، وقت من تتغیر قد التي القیاسیة بأسعارنا دُفعات



 ال المثال سبیل على ذلك في بما ، قیاسیة غیر) خدمات( خدمة لتوفیر إضافیة تكالیف نتحمل أن منا یتطلب اإلقامة مكان أو العمل لمكان امكاستخد كان إذا: اإلضافیة الرسوم .4.11
 إلى إضافة الخدمات ھذه تكلفة مقابل علیك رسوم فرض في بالحق نحتفظ فإننا اإلضافي، األمن أو اآلفات معالجة أو عادي غیر بشكل القمامة إزالة أو العمیق التنظیف الحصر
  ٪20 بنسبة إضافیة إداریة رسوم

 حالة في مسبق إخطار دون العرض أو الترویج أو الخصم ھذا نوقف فسوف خاص، عرض أو ترویج أو خصم من استفدت قد كنت إذا: والعروض والترویجات الخصومات .4.12
 . التفاقیتك المادي انتھاكك
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