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 اتفاقية مستوى اخلدمة 

Service Level Agreement - SLA 

 

 ة األوىل(ـــــــــــــــــ)النسخ
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 (Service Level Agreementاتفاقية مستوى اخلدمة )

 ، العميل( ببنود االتفاقية التالية: SNSO net)يلتزم الطرفان 

 :مقدمة االتفاقية .1

مقدم اخلدمة( و )العميل( لتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات الالزمة /SNSO net( بني كل من )SLAمتثل هذه االتفاقية حتديد مستوى اخلدمة )

م للعميل، ويبقى هذا االتفاق ساري املفعول حتى حتل حمله اتفاقية جديدة، املقد (SNSO net)للدعم واحلفاظ على جودة وسالمة واستمرارية نظام 

دمات وحيدد هذا االتفاق اخلدمات واألنشطة التقنية حسب الفهم املتبادل بني أصحاب املصلحة األساسيني لالتفاقية وال يشمل هذا االتفاق أي خ

 أو أنشطة أخرى غري املنصوص عليها صراحة يف هذه االتفاقية.

 غراض:واأل األهداف .2

ق مع الغرض من هذه االتفاقية هو التأكد من أن الشروط وااللتزامات املناسبة يف مكانها الصحيح لتقديم خدمات الدعم الفين والتطوير مبا يتف

 مقدم اخلدمة وتكون األهداف هي:أنشطة جمال تقنية املعلومات وإيصاهلا إىل العميل من قبل 

 تقديم إشارة واضحة إىل أحقية اخلدمة واملساءلة واألدوار و/أو املسؤوليات. •

 تقديم وصف واضح وموجز وقابل للقياس لتقديم اخلدمة للعميل. •

 تطابق توفري اخلدمة املتوقعة مع خدمات الدعم الفين والتسليم. •

 أصحاب املصلحة: .3

تفاقية مقدم اخلدمة والعميل املذكوَرين يف الفقرة األوىل )مقدمة االتفاقية( هم أساس االتفاق وميثالن أصحاب املصلحة األساسني املرتبطني با

 مستوى اخلدمة.

  



 

 

حة
صف

ال
5

 

 

 

 

 الوسائل واألدوات:  .4

 فين. يتم استخدام العديد من الوسائل واألدوات اليت تساعد يف الدعم ال

 منصة املعرفة التابعة للنظام. •

 تذاكر الدعم الفين. •

 خط هاتف. •

 الربيد اإللكرتوني. •

 ( أو أي برنامج للتواصل املرئي حلاالت التدريب عن بعد.TeamViewerبرنامج تيم فيور ) •

والسفر واإلعاشة والسكن ملوظفي الزيارات يف موقع العميل سواء زيارات خمطط هلا أو طارئة )يتكفل العميل بدفع مصاريف التنقل  •

 الدعم الفين إذا كانت الزيارة بسبب طلب العميل نفسه(.

 املراجعة الدورية:  .5

وهي سارية املفعول من توقيع العقد أو قبول العرض املقدم، وتعترب نافذة من تاريخ االشرتاك   هذه االتفاقية حق من حقوق شركة مشس اإلدارة    - 5-1

 يف اخلدمة، وتبعًا لذلك جيب على العميل عدم استخدم اخلدمة يف حال مل يكن موافقا على الشروط واالحكام الواردة يف هذه االتفاقية.  

ويف حالة أنها مل تراجع يف أي فرتة يبقى االتفاق احلالي ساري املفعول،  االتفاقية على األقل مرة واحدة يف السنة املالية؛يعاد النظر يف بنود هذه   -5-2

ومشس اإلدارة هي املسؤولة عن مراجعة هذه االتفاقية بصورة منتظمة، وجيوز التعديل على بنودها وشروطها وتضمني هذه التعديالت يف 

 شرها واتاحتها ألصحاب املصلحة األساسيني لالطالع عليها.االتفاقية املعدلة ون

 نطاق االتفاقية:  .6

 تغطي االتفاقية التالي:

 إدارة السريفرات  •

 أمان البيانات. •

 نسخ احتياطي دوري للبيانات. •

 مراقبة جودة عمل املهام والدوال. •

 لنظام من قبل مقدم اخلدمة.الفحص الدوري لسالمة ا •
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 العميل: مسؤوليات .7

 على العميل كمستخدم للنظام مراجعة هذه االتفاقية بشكل دوري ملعرفة التحديثات اليت تطرأ عليها. •

 اتباع كافة الوسائل والسياسات اخلاصة بتقديم الدعم الفين.  •

 التأكد من توفر الوسائل احملددة يف الدعم الفين لدى العميل.  •

 دفع كافة التكاليف املطلوبة منه يف اإلطار الزمين املتفق عليه. •

 :ومتطلبات الدعم الفين مسؤوليات مقدم اخلدمة .8

 س اإلدارة مبا يلي:بناًء على هذه االتفاقية تلتزم شركة مش

االلتزام بزمن االستجابة املرتبط باخلدمة أو الطلب املرسل من العميل يف قنوات الدعم الفين اليت تتيحها الشركة واملوضح ادواتها يف  •

 الوسائل واالدوات( واملوضحة تفصياًل ادناه: -4البند )

 الدعم الفين من خالل املنصة املرتبطة بالنظام: •

 ساعة( 24أيام/7اكر( الدعم الفين بشكل دائم ومستمر )يتاح تقديم )تذ •

 (18:00 - 8:00تتم اإلجابة على تذاكر وطلبات الدعم الفين يف أوقات العمل الرمسية )من األحد إىل اخلميس  •

 ية دوام العمل التالي.( ساعة من بدا24تذاكر وطلبات الدعم الفين الواردة خارج دوام عمل مقدم اخلدمة يتم الرد عليها يف مدة ال تتجاوز ) •

 (:920010161الدعم عرب اهلاتف ) •

سيتم اختاذ أقصى اجلهود املمكنة لإلجابة على املكاملات اهلاتفية ومعاجلة الطلبات واخلدمات الواردة عربها يف أوقات العمل الرمسية  •

 (.18:00 - 8:00)من األحد إىل اخلميس 

ساعة )فقط يف احلاالت اليت تتطلب تقديم اخلدمة  24أيام /  7(: support@snso.net) تتاح طلبات الدعم الفين عرب الربيد اإللكرتوني •

 عرب الربيد اإللكرتوني(:

سيتم اختاذ أقصى اجلهود املمكنة لإلجابة على رسائل الربيد اإللكرتوني ومعاجلة الطلبات واخلدمات الواردة عربها يف مدة ال تتجاوز  •

 ساعة. 72

( ساعة من بداية دوام 24الربيد اإللكرتوني الواردة خارج ساعات العمل و يتم الرد عليها يف مدة ال تتجاوز ) سيتم االطالع على رسائل •

 العمل التالي.
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 سياسة اخلصوصية: -9

 البيانات الشخصية: -9-1

واليت قد تستخدم يف -مثل االسم وعنوان الربيد اإللكرتوني و رقم اهلاتف-تقوم الشركة جبمع بيانات شخصية للمستخدمني بطرق خمتلفة 

 التالي:

 تسويق املنتج للعمالء احملتملني. •

 .حتسني جودة خدمة العمالء •

 حتسني اخلدمة من خالل مقرتحات العمالء.  •

 التواصل بشكل عام مع العمالء يف حاالت مثل : )جتديد االشرتاك ،االخبار، آخر التحديثات(. •

  حماية معلوماتك الشخصية: -9-2

ضررررد التعامل غري  سررررليمة ومعايري األمان يف وع وحفم والتعامل مع البيانات، وذلك حلماية تلك البيانات  شررررركة اإلجراءات ال تتبع ال

صررررررح به، أو التعديل، أو ا سرررررتخدم، وكلمة املرور، ومعلومات ختص تعامالتك امل سرررررم امل صرررررية، وا شرررررخ صررررراح أو إتالف بياناتك ال إلف

صررال مؤمنة ويتم ووالبيانات املخزنة على خمد شررركة والعمالء من خالل قنوات ات صررة بني ال سررة واخلا سررا ماتنا. يتم تبادل البيانات احل

 تشفريها ومحايتها من خالل طرق وأساليب رقمية معتمدة.

 اركة البيانات الشخصية: مش  -9-3

الشركة ال تقوم ببيع أو تأجري بيانات اهلوية الشخصية اخلاصة باملستخدمني إىل جهات أخرى، وقد نشارك املعلومات واملستخدمني    

 مع شركائنا، والشركات التابعة واملعلنني وذلك كونك أحد مستخدمي خدمتنا.

قد نستخدم طرف ثالث مقدم خلدمات اخرى ليساعدنا يف تسيري وتكاملية أنظمتنا مثل الربط مع طرف ثالث قد ترى الشركة فيه    

 .املصلحة للعمالء وقد يتطلب الربط مشاركة بياناتك يف حدود تلك األغراض احملددة

 االستضافة:  -10

 ( حيث انها تتميز بالتالي:Digital Oceanيف شركة دجييتال أوشن ) SNSO netتتم استضافة نظام         

 لعمالئها. حهاتتياالستقرار العالي يف اخلدمة حيث تعد من اوائل الشركات من حيث االستقرار نسبة للتقنيات والبنية املتقدمة اليت  •

 جمال االستضافة.األمان العالي من خالل السياسات والتقنيات واالدوات االكثر تطورا" يف  •

 املرونة العالية يف توسعة خصائص االستضافة وامكاناتها مبا يتوافق مع االستخدام املتزايد للعميل. •
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 املستخدمون: -11

 عشرة( مستخدمني جمانًا.10حيصل العميل عند االشرتاك على عدد ) •

 ريال(. 250ا )مستخدمني( إضافيني قيمته 5يف حالة طلب العميل زيادة عدد املستخدمني فكل ) •

 ال ميكن الغاء باقة املستخدمني االضافيني بعد تفعيلها إذا طلب العميل ذلك يف فرتات الحقة.  •

 التطوير التقين والوظيفي املتعلق بالنظام: -12

 تقبل الشركة اراء ومقرتحات العمالء يف تطوير العمليات وظيفيًا وتكون حمل دراسة. •

 ومقرتحات مستشاري الشركة.يتم التطوير بناء على أراء  •

 .من قبل فريق التحليل والتطوير يتم دراسة التطوير املراد إضافته •

 النسخ االحتياطي: -13

 تقوم الشركة بعملية النسخ االحتياطي الدوري لقاعدة بيانات وملفات العميل. •

 توفر الشركة إمكانية حفم نسخة احتياطية من البيانات لكل عميل داخل نظامه. •

 حالة رغبة العميل يف اسرتجاع بيانات نسخة احتياطية حمفوظة لديه عليه طلب ذلك من الدعم الفين.يف  •

شررررركة حتتفم بقاعدة بياناته وملفاته ملدة ) • سررررنوي أو قام بديقاف اخلدمة فدن ال سررررداد ال سررررنوات( من  5يف حالة ان العميل مل يلتزم بال

 تاريخ اخر سداد لالشرتاك السنوي.

 

 *ايةـــــــــــــــــــالنهـــ*

 

 

 


