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  اتفاقية مستوى اخلدمة

 Service Level Agreement  

SLA 
 )النسخة الثانية(

 هذه االتفاقية ضمن عقد تنفيذ نظام سنسو واملوقع مع:

                                             ................................................................................ 
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   والصالة والسالم على رسول اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم 
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 حمتويات االتفاقية

 
 

 االتفاقية مقدمة -1

 غراضواأل األهداف -2

 املصلحة  أصحاب -3

   واألدوات الوسائل -4

 الدورية املراجعة -5

 االتفاقية نطاق -6

 العميل مسؤوليات -7

 اخلدمة مقدم مسؤوليات -8

 اخلدمة افرتاضات -9

 اخلدمات إدارة -10

 االستضافة  -11

 املستخدمون -12

 التطوير والدعم الفين -13

 حتديث االتفاقية. -14
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 (Service Level Agreementاتفاقية مستوى اخلدمة )

 يلتزم الطرفان )سنسو، العميل( ببنود االتفاقية التالية:

 :مقدمة االتفاقية -1

( بني كل من )سنسو/مقدم اخلدمة( و )العميل( لتوفري SLAمتثل هذه االتفاقية حتديد مستوى اخلدمة )

( املقدم SNSOخدمات تكنولوجيا املعلومات الالزمة للدعم واحلفاظ على جودة وسالمة واستمرارية نظام )

للعميل، ويبقى هذا االتفاق ساري املفعول حتى حتل حمله اتفاقية جديدة موقعه من قبل األطراف أصحاب 

املصلحة، وحيدد هذا االتفاق اخلدمات واألنشطة التقنية حسب الفهم املتبادل بني أصحاب املصلحة 

ري املنصوص عليها صراحة يف هذه وال يشمل هذا االتفاق أي خدمات أو أنشطة أخرى غ لالتفاقيةاألساسيني 

 االتفاقية.

 غراض:واأل األهداف -2

الغرض من هذه االتفاقية هو التأكد من أن الشروط وااللتزامات املناسبة يف مكانها الصحيح لتقديم 

ية املعلومات وإيصاهلا إىل العميل من قبل مقدم خدمات الدعم الفين والتطوير مبا يتفق مع أنشطة جمال تقن

 اخلدمة.

 أهداف هذه االتفاقية هي:

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

 تقديم وصف واضح وموجز وقابل للقياس لتقديم اخلدمة للعميل. •

 الفعلي والتسليم.تطابق توفري اخلدمة املتوقعة مع خدمات الدعم  •

 :املصلحة أصحاب -3

مقدم اخلدمة والعميل املذكوَرين يف الفقرة األوىل )مقدمة االتفاقية( هم أساس االتفاق وميثالن أصحاب 

 املصلحة األساسني املرتبطني باتفاقية مستوى اخلدمة.

 : واألدوات الوسائل -4

 ام العديد من الوسائل واألدوات اليت تساعد يف الدعم الفين يتم استخد

 خط هاتف آمن  •

 ( TeamViewerبرنامج تيم فيور ) •

 تذاكر الدعم الفين. •

 منصة املعرفة التابعة لنظام سنسو. •

 قناة اليوتيوب اخلاصة بنظام سنسو •

العميل بدفع مصروفات السفر الزيارات يف موقع العميل سواء زيارات خمطط هلا أو طارئة )ويتكفل  •

 واإلعاشة والسكن ملوظف الدعم الفين إذا كانت الزيارة بسبب طلب العميل نفسه(.
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 : الدورية املراجعة -5

 يف النظر ويعاد العقد، توقيع من املفعول سارية وهي اإلدارة مشس شركة حقوق من حق االتفاقية هذه 

 احلالي االتفاق يبقى فرتة أي يف تراجع مل إذا ذلك ومع املالية؛ السنة يف واحدة مرة األقل على بنودها

 على التعديل وجيوز منتظمة، بصورة االتفاقية هذه مراجعة عن املسؤولة هي وسنسو املفعول، ساري

 املصلحة ألصحاب منها نسخه وتسليم املعدلة االتفاقيةيف  التعديالت هذه وتضمني وشروطها بنودها

 .عليها والتوقيع لالطالع األساسيني

 : االتفاقية نطاق -6

 بيئات العمل التالية: االتفاقية تغطي

 بيئة التدريب. -

 وتشمل التالي: فعليالتشغيل البيئة  -

 دارة السريفرات إ •

 .أمان البيانات •

 مراقبة جودة عمل املهام والدوال. •

 الفحص الدوري لسالمة النظام من قبل مقدم اخلدمة •

 نسخ احتياطي دوري للبيانات. •

 :العميل مسؤوليات -7

 هذه االتفاقية ما يلي:مسؤوليات العميل و/أو متطلبات تلقي اخلدمة بناًء على 

 اتباع كافة الوسائل والسياسات اخلاصة بالدعم من ناحية اإلجراءات ومناذج البيانات وغريها.  •

 . لديهالوسائل احملددة يف الدعم الفين  التأكد من توفر •

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

 ديم اخلدمة أو معاجلة الطلب.توافر معقول ملمثل العميل أثناء تق •

 :اخلدمة مقدم مسؤوليات -8

 مسؤوليات مقدم اخلدمة و/أو متطلبات الدعم بناًء على هذه االتفاقية ما يلي:

اإليفاء وااللتزام بزمن االستجابة املرتبط باخلدمة أو الطلب املرسل من قبل العميل وفق تقسيمات  •

 اخلدمة وتفاصيلها املوضحة.

 لعميل بأوقات الصيانة الدورية.اإلخطار املناسب ل •

تقديم املساعدة املطلوبة من قبل العميل يف حتديد احتياجات أو تقييم بعض املهام الحقا يف حالة  •

 طلب مميزات إضافية أو طلب تغيري يف النظام. 
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 :اخلدمة افرتاضات -9

على هذه الوثيقة أو أي من الشروط والبنود املضمنة بها عملية تواصل فعالة جيب أن تسبق أي تغيريات  •

 بني أصحاب املصلحة األساسيني.

أي تغيريات على هذه الوثيقة أو أي من الشروط والبنود املضمنة بها جيب أن توثق ويوقع عليها من قبل  •

 أصحاب املصلحة األساسيني.

 :اخلدمات إدارة -10

الدعم الفعال للخدمات الداخلة يف نطاق هذا االتفاق يأتي نتيجة احملافظة على مستوى خدمة متزن ومتسق 

 والنقاط التالية توضح تفاصيل ذات صلة باحملافظة على مستوى خدمة متزن ومتسق:

 توافر اخلدمة: -10-1

 الزمين لتغطية اخلدمات املضمنة يف هذه االتفاقية كما يلي:احلد 

 الدعم الفين من خالل نظام سنسو: •

 ساعة( 24أيام/7يتاح تقديم طلبات الدعم الفين من خالل نظام سنسو بشكل دائم ومستمر ) ◦

تتم اإلجابة على تذاكر وطلبات الدعم الفين يف أوقات العمل الرمسية )من األحد إىل اخلميس  ◦

8:00 - 18:00) 

يتم الرد عليها يف مدة ال  دوام عمل مقدم اخلدمةتذاكر وطلبات الدعم الفين الواردة خارج  ◦

 .( ساعة من بداية دوام العمل التالي24تتجاوز )

 الدعم عرب اهلاتف:   •

سيتم اختاذ أقصى اجلهود املمكنة لإلجابة على املكاملات اهلاتفية ومعاجلة الطلبات  ◦

 (.18:00 - 8:00واخلدمات الواردة عربها يف أوقات العمل الرمسية )من األحد إىل اخلميس 

ت اليت تتطلب االاحلساعة )فقط يف  24أيام /  7عرب الربيد اإللكرتوني: الفين الدعم تتاح طلبات  •

 (:عرب الربيد اإللكرتونيتقديم اخلدمة 

سيتم اختاذ أقصى اجلهود املمكنة لإلجابة على رسائل الربيد اإللكرتوني ومعاجلة الطلبات  ◦

 ساعة. 72واخلدمات الواردة عربها يف مدة ال تتجاوز 

لرد عليها يف مدة يتم ا و رسائل الربيد اإللكرتوني الواردة خارج ساعات العملاالطالع على سيتم  ◦

 .( ساعة من بداية دوام العمل التالي24ال تتجاوز )

فانه يرتتب على ( خبطاب رمسي يرسل الي الشركة)لفين خدمة الدعم ا إيقافال طلب العميل يف ح •

 التالي: ذلك

( ديف العق املتفق عليهاسيتم إيقاف التحديثات الالحقة ماعدا التحديثات اخلاصة )بإكمال اجلزئيات اخلاصة بالربامج  -1

 .( وحتديثات )التعديالت اجلوهرية يف الربامج(Securityوحتديثات )األمان 
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

بعد طلب توقفه هلذه اخلدمة فان دعم فين لتقديم خدمات  العميل احتاج حتديد أسعار خلدمات الدعم الفين يف حال انسيتم  -2

 :تشمل املتاحة الدعم الفين خدماتقائمة 

o .تذاكر الدعم الفين 

o االتصاالت 

o الزيارات امليدانية 

 رمسي من الشركة.خبطاب  األسعاريد هذه وسيتم حتد

( بعد فرتة وكان خالل فرتة توقفه متت حتديثات بالنظام )لنسخ( عديدة   خدمة الدعم الفين الييف حال طلب العميل العودة ) -3

تدفع مقدمًا قبل  و حديث بهامل يتم التريال( عن كل نسخة  1000سداد مبلغ ثابت ) يرتتب على ذلكمشلت عمليات جديدة 

 .التحديث ثم )يتم جتديد االشرتاك السنوي وتقدم فاتورة الدعم خالل سنة االشرتاك(

 تنفيذ اخلدمة:  -2 -10

يف إطار اإليفاء باخلدمات والدعم املبني يف هذه االتفاقية فإن مقدم اخلدمة يستجيب لطلبات اخلدمات 

 املقدمة من قبل العميل وفق اإلطار الزمين التالي:و/أو الدعم 

 

 االستجابة بعد طلب اخلدمة /الدعم الوصف األولوية

 تتم املعاجلة يف أقل من يوم عمل يرتتب عليه تعطل النظام أو مشكلة يف إدخال البيانات هام عاجل

 التالي LTSتتم املعاجلة يف حتديث  مفيد الحتياجات العمالء لكن ال مينع استمرار العمل هام غري عاجل

 LTSتتم معاجلته يف اإلصدارات التالية من  مفيد يف حتسني أداء النظام لكن ال مينع استمرار العمل حتسيين

 فكرة غري ناضجة أو طلب يتسبب يف مشكالت أو عيوب أخرى حيتاج دراسة
تتم مراجعته وإفادة العميل يف إمكانية 

 الدراسةتنفيذه بعد 

 غري مناسب
وشروط األمان واملرونة أو ال يتطابق مع  SNSOخيالف معايري 

 مكونات النظام
 ال يتم تنفيذه

الفين سيتم تنفيذ اخلدمة مبا يتماشى مع املدد الزمنية املذكورة أعاله واستنادًا على أولوية طلب الدعم 

 من خالل: 

 املساعدة عن بعد. •

 الدعم الفين يف موقع العميل )الزيارة(.  •

 

 تقارير اخلدمة:  -10-3

 التقارير التالية يف حالة تقديم الشكاوى وطلب التغريات أو إضافة خدمات جديدة:  تقدم سنسو

 تقرير توفر األنظمة  •

 تقرير الشكاوى وطلبات الدعم  •

 تقرير بالتغريات أو الطلبات اجلديدة •
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 ................توقيع العميل:..........
 

 اخلتم:

 االستضافة:  -4

 العام األول: جمانا. •

 لغ العقد.( من إمجالي مبسنويًا %5بعد إنتهاء الفرتة اجملانية يدفع العميل ) •

 لكون أو طلبه على بناء إما اعلى مبواصفات لسريفرات عميل أي نظام نقل يتطلب عندما •

أو حاجة العميل ملوارد إضافية  العميل بياناتنسبة لزيادة حجم  تتحمل ال احلالية السريفرات

 ويتم حينها، يف ستقدر واليت االستضافة مبلغ نسبة زيادة يتطلب اإلجراء هذا فإن يف السريفر

 .املطلوب تنفيذ يتم عليها موافقته وبعد اجلديدة بالنسبة العميل اشعار

 (توقف النظام عند العميلاالستضافة فهذا يعين ) إيقافعند طلب العميل  •

من ثالث اشهر  (3مهلة ملدة ) نحمي ،بذلكواخطار العميل  قيمة االستضافةداد يف حالة عدم س •

 .اتهبيانحفظ و السريفر إيقاف بإجراءاتتقوم الشركة تاريخ املطالبة واذا مل يتم السداد 

 

 :املستخدمون -5

 عشرة آالف مستخدم. 10000حيصل العميل جمانا على عدد   •

 .ريال( تدفع يف حالة طلب العميل لذلك 10000( مستخدم إضايف مقابل )10000كل ) •

 

 التطوير والدعم الفين: -6

 جمانًاالعام األول:  •

 ( من إمجالي مبلغ العقد.سنويًا %10بعد إنتهاء الفرتة اجملانية يدفع العميل ) •

 

 :االتفاقية حتديث  -7

 يف احلق ولسنسو العقد، توقيع من املفعول سارية وهي اإلدارة مشس شركة حقوق من حق االتفاقية هذه

 حتديثاحلق يف  لسنسو و املالية؛ السنة يف واحدة مرة األقل على وشروطها بنودها يف النظر وإعادة مراجعتها

 كتجدد ذلك إىل احلاجة دعت ما متى( SNSO LTS) ترقيات أو حتديثات مع( SLA) مستوى اخلدمة  اتفاقية

 مجيع احملدَّثة مستوى اخلدمة اتفاقية تضمني ويتم اإلجراءات، أو العمليات أو املنظومات أو الربجميات

 .عليها والتوقيع لالطالع االساسيني املصلحة ألصحاب منها نسخة وتسليم وشروطها بنودها على التعديالت
 

 

 

 ** النهـــاية  **

 


