
اتفاقية مستوى الخدمة والدعم التقني

Service Level Agreement & Tech Support

Information Productمعلومات المنتج

Name---اسم العميل Customer

Product Title---اسم المنتج

P.O. Reference---رقم مرجعي

Start Date---تاريخ البداية

End Date---تاريخ النهاية

Domain name---اسم النطاق

رضالتحقيقحرصهاالتقنيالتحولشركةتؤكد

الفنيوالدعمالعمالءخدمةبإتاحةوذلكالعمالء

هناونقدمالمنتجات.وتشغيلإطالقمرحلةفي

االلتزامتحققالتيالفنيالدعمبخدماتقائمة

لتقديماألقصىالزمنجانبإلىالمعاييربهذه

الفترةيشملالالزمنهذابأنعلمًاالخدمة،

المعلوماتكافةالعميليقدملمحالفيالزمنية

بشروطااللتزامالعمالءعلىيجبكماالمطلوبة.

ومتطلبات كل خدمة كما هو موضح أدناه.

Tech Trans Co. confirms its interest in achieving

customer satisfaction by delivering on-demand

Customer service and technical support. Here we

provide a list of technical support services that we will

commit to you based on the SLA, The SLA does not

include time taken to fulfill deficiencies that the

customer did not provide. Customers must also comply

with the terms and requirements of each service as

described below.

Scopeنطاق الخدمة of Service

✓Servers and Cloud Hosting Managementادارة السيرفر والبنية التقنية السحابية✓

✓Bugs Resolutionحل المشاكل البرمجية✓

✓Information Security & Cyber Securityحماية أمن المعلومات واألمن السيبراني✓

✓User Manualدليل المستخدم✓

Outخارج نطاق الخدمة of Scope of Service

xتحسين الواجهات الرسومية وتجربة المستخدمUser Interface & Experience Designx

xتطوير اإلضافات البرمجية والتقنيةAdditional Features Developmentx

xورشة تدريبية يوم كاملOne Day Workshopx

xجلسات استشاريةConsultation Sessionsx

xإدارة النطاق اإللكترونيDomain Name Managementx

xالدعم الفني واإلجابة على االستفسارات بالنيابةClient Beneficiary’s Helpdesk & Tech Supportx

xصد الهجمات اإللكترونيةAnti-Cyber Attacks Servicex

How to request technical supportآلية طلب الدعم الفني

القناةعبراالستفساراتأوالطلباتتقديميتم

اإللكتروني:البريدخاللمنالفنيللدعمالرسمية

cs@altqniah.sa

في210تحويلة0112000292الرقم:علىاالتصالأو

الخميس)-(األحدللشركةالرسميةالدوامأوقات

م)٤-ص٩(الساعةمن

Tech Trans Co. is committed to interacting and
responding to inquiry requests by email:
cs@altqniah.sa
or by phone: 0112000292 - 210
on  working hours (Sunday - Thursday) from (9:00
am - 4:00 pm)

mailto:cs@altqniah.sa
mailto:cs@altqniah.sa


توفر الخدمةالزمن الكلي (أيام العمل)نوع الطلب#

1Help Desk/عملأيام5والفنيالتقنيالدعم/Business Daysوقت الدوام الرسمي

2Bug/عملأيام10برمجيخطأ/Business Daysوقت الدوام الرسمي

3Critical Issue/عمليومينحرجةمشكلة/Two Business Dayوقت الدوام الرسمي

rights and obligations of Customerحقوق وواجبات العميل

بتوفيرالتقنيالتحولشركةإدارةتلتزم.1
خاللوإتاحتهاالفنىوالدعمالعمالءخدمة

جميع أيام األسبوع.
واستفساراتطلباتمعالتعامليتم.2

وفقيلزمبماوالردوسرية،بعدالةالعمالء
نظام خدمة العمالء.

االستفساراتأوالطلببرفعالعميليلتزم.3
لتقديمالرسميااللكترونيالبريدعبر

وفقواحدرسميممثلخاللمنالطلب
هذه الوثيقة.

الموظفإلىالطلباتتصعيديتم.4
هذهوفقالتقنيالتحولفيالمسؤول

الوثيقة حال تجاوز  زمن توفير الخدمة.
الكاملةالمسؤوليةالطلبمقّدميتحمل.5

تجاه اختياراته واللوائح المنظمة للخدمات.

1. Tech Trans Co. Management is committed to
providing customer service and technical support
available on business days of the week.

2. Customer requests and enquiries are treated
fairly and secretive, and the response is made
through the customer service system.

3. The customer is required to raise the request or
inquiries via the official email through one official
representative in accordance with this document.

4. The requester may escalate to the responsible
employee according to this document if the
service provision time exceeds.

5. The requester is fully responsible for his or her
choices and the regulations governing the
Services.

.Rights and duties of the Tech Trans Coحقوق وواجبات شركة التحول التقني

معبالتفاعلالتقنيالتحولشركةتلتزم.1
والتواصلالصحيحة،والطلباتالرسائل

قدالتيالمحددة،المدةخاللطالبيهامع
تزيد أو تقل حسب الحالة.

بتطبيقالتقنيالتحولشركةتلتزم.2
معالتواصلفيالتقصيرعنالمساءلة

الرسائل والطلبات الواردة من العمالء.
شركةفيالعمالءخدمةإدارةتحافظ.3

العدالةقواعدعلىالتقنيالتحول
طلباتمعالتعاملفيوالخصوصية

العمالء.
استبعادالعمالءخدمةإلدارةيحق.4

علىتحتويالتيأوالمطابقةغيرالطلبات
بيانات غير صحيحة.

بعضتعطيلالعمالءخدمةإلدارةيحق.5
ألعمالمؤقًتااألنظمةأوالخدمات

الصيانة أو ألسباب أخرى.
علىالتقنيالتحولشركةعميليحرص.6

وجدتانخطأأوقصورحالةأيعناإلبالغ
وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة.

1. Tech Trans Co. is committed to interacting with
the right messages and requests, and
communicating with its requester over the
duration which may increase or decrease
depending on the situation.

2. Tech Trans Co. is committed to implementing
accountability for communication failure With
messages and requests from clients.

3. Tech Trans Co. customer service management
maintains rules of Justice and privacy in dealing
with clients requests.

4. The Customer Service Department may exclude
orders that are not matched or that contain
invalid data.

5. Customer Service Management may
temporarily disable certain services or systems
for maintenance work or other reasons.

6. Tech Trans Co. switch customer is keen to
report any situation Failure or error, if any, to
improve services


