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IRREVOCABLE DECLARATION إقــرار غير قابل لإللغاء 
 
This Declaration made this _______ day of month 
__________, 2007, by: 
 

سنة _____ من شهر _____ حرر هذا اإلقرار في اليوم 
:م من2007

______________________________________ _________________________________

A company organized and existing under the 
laws of Qatar with Establishment No. 
_____________, represented for the purposes 
of this Declaration by its  

Mr. __________________________________   

Position: _______________________________ 

and referred to hereinafter as the "Declarant". 

 :رقم شرآة مسجلة وفقًا للقوانين القطرية بموجب منشأة
، ويمثلها ألغراض هذا اإلقرار___________

 
يد/___________________________           الس

 
___________________________: الوظيفة  

".المقر" ويشار إليها أدناه بـ   

WHEREAS: :حيث أن

(a) ictQATAR provides online services through its 
website including, but not limited to, issuing exit 
permit service ; and 
 

المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يقدم ) أ(
خدمات بموقعه على شبكة اإلنترنت تشمل وال تقتصر على تقديم 

 .وتوفير خدمة إصدار تصاريح السفر

(b) The Declarant desires to use the above 
service of issuing exit permit; 
 

المقر يرغب في إستخدام خدمة إصدار تصاريح السفر ) ب(
.المذآورة أعاله

NOW, THEREFORE, the Declarant do hereby 
acknowledges, agrees and declares that: 
 

:آلتيعليه، فإن المقر بموجب هذا اإلقرار يوافق على، ويقر با

1-It will accept fullest responsibility when using 
the service of issuing exit permit; 
 

 قبول آامل المسئولية عند إستخدامه لخدمة إصدار تصاريح -1
.السفر

2-The service of issuing exit permit is provided by 
ictQATAR on "as is" and "as available" basis 
without warranties of any kind, whether express 
or implied; 
 

 إن خدمة إصدارتصاريح السفر يقدمها المجلس األعلى -2
لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات آما هي دون أيـة ضمانات من 

.أي نوع ، سواء آانت تلك الضمانات صريحة أم ضمنية

3-ictQATAR makes no warranties or 
representations about the accuracy or 
completeness of the service of issuing exit permit 
or contents provided through its website. 
 

 أن المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ال يقدم  -3
للمقر أية ضمانات أو تعهدات فيما يتعلق بدقة أو إآتمال خدمة 

 السفر أو محتوياتها المقدمة عبر موقعة على إصدار تصاريح
.شبكه االنترنت 

4-ictQATAR does not represent or warrant that 
the use of the service of issuing exit permit will 
be uninterrupted or unsuspended. 

 إن المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ال يقدم -4
ات أو ضمانات بعدم إنقطاع أو التوقف المؤقت لخدمة أية تعهد

.إصدار تصاريح  السفر 
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5-ictQATAR shall not be liable for any damages 
of any kind arising out of or in connection with 
the use, or inability to use the service of issuing 
exit permit by the Delcarant or its employees, 
including but not limited to direct, indirect, 
special, punitive, incidental, or consequential 
damages and whether in an action under 
contract, tort, or any other legal theory; and 
 

 أن المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لن -5
كون مسئوًال عن أية أضرار من أي نوع تنشأ فيما يتعلق ي

بإستخدام أو عدم القدرة على إستخدام خدمات تصاريح السفر عن 
طريق المقر أو أي من موظفيه ، وتشمل تلك األضرار وال تقتصر 

على األضرار المباشرة أوغير المباشرة أوالخاصة أو الجزائية 
عن أي فعل ، وسواء آانت دعوى أو التبعية أو الناتجة ) التأديبية(

المطالبة بتلك األضرار إستنادًا إلى عقد أو إلى مسئولية تقصيرية 
أو أي نظرية قانونية أخرى 

6-By accessing the service of issuing exit permit 
in the ictQATAR website the Declarant 
unconditionally accept to be legally bound by any 
terms and conditions of use by ictQATAR, 
whether expressly stated or necessarily implied, 
and which may be changed from time to time at 
its sole discretion declarant shall also abide by all 
laws, rules and regulation set by any government 
body with relation to use of IT media. 
 

 بدخوله على خدمة إصدار تصاريح السفر بموقع المجلس -6
األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على اإلنترنت فإن 

المقر يوافق دون أية شروط على اإللتزام قانونًا بأي شروط أو 
بنود إستخدام يضعها المجلس األعلى لإلتصاالت وتكنولوجيا 

 التي يجوز له ليها صراحة أو ضمنا و عنص سواء  المعلومات
آما يلتزم بالتقيد . تغييرها من وقت آلخر وفقًا لسلطته التقديرية

بكافة القوانين والقواعد واللوائح التى تصدرها الجهات الحكومية 
.فيما يتعلق باستخدام وسائط  تكنولوجيا المعلومات

7-The declarant hereby agrees that all provisions 
included herein which relieve ictQATAR from 
liability apply equally to Ministry of Interior & 
accordingly    Ministry of Interior will not be 
responsible whatsoever with respect to any 
damages or losses arising in connections with 
the subject matter of this declaration. 

Declarant: 
Name: ________________________________ 
 

Title: ______________________________ 
 

Signature: ________________ 
 

Date: ____________ 
 

Stamp: 
 
 
 
 

 تقر الشرآة الموقعة على هذا اإلقرار بأن آافة البنود المتعلقة -7
ألعلى لالتصاالت بشأن الخدمة موضوع بانتفاء مسئولية المجلس ا

اإلقرار تشمل أيضًا وزارة الداخلية ومن ثم ال يجوز الرجوع 
مستقبًال على وزارة الداخلية بأي نوع من أنواع المسئولية بشأن 

.موضوع اإلقرار المذآور 

:المقر
_______________________________:اإلسم

_____________________________: الوظيفة 

_____________________________: التوقيع 

___________: التاريخ

:الختم
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