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 عقد صيانة أجهزة كمبيوتر وملحقاتها

 هيد .١
ثلها السيد- ............................هذا العقد ب كل من   . أ  ................................................  رقم قومى.......................................................... / و

)  أولًا طرف(

ثلها السيد - ICIللكمبيوتر واإلنرتنت والرشكة الدولية   ...............................................رقم قومى  .......................................................... /و

)  ثانًاطرف  ( 

ل الـصيانة واإلصـالح ألجهـزة ؛ يقوم الطرف الثا األولالغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الثا بعمل زيارات للطرف   . ب ىف هذه الزيارات بـأع
 .الكمبيوتر وملحقاتها الخاصة بالطرف األول

 .أجهزة................. العدد األقىص ألجهزة الكمبيوتر التى يشملها هذا العقد هو   . ت

 . واألعياد الرسمية بالدولةأيام العمل هى األيام من السبت إىل الخميس ما عدا العطالت  . ث

 .ً وحتى الخامسة مساءاً العمل من الساعة التاسعة صباحمواعيد  . ج

 .هذا العقد ال يشمل تكلفة أى قطع غيار قد تدعو الحاجة إليها  . ح

 .هذ العقد ال يشمل تكلفة إصالح أية معدات قد يلزم تسليمها للوكيل الخاص بها لتغي أحد أجزائها  . خ

 مدة العقد .٢

 .٢٠-- /-- / -- وتنتهى ىف ٢٠-- / -- / --مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ ىف 

 مواعيد زيارات الصيانة .٣

 لعمل زيارات الصيانة، م يضمن الصيانة الدورية لألجهزة، ويقلل مـن ة ثابتيةد أسبوعيعا عىل تحديد موب الطرف األول والطرف الثاسوف يتم االتفاق 
 .األعطال الطارئة

 مدة زيارة الصيانة .٤

ان ساعاتمدة زيارة الصيانة الواحد  . أ  .ة هى املدة التى يستغرقها أداء املهام التى تطلبونها، وذلك بحد أقىص يوم عمل واحد قدره 

 .إذا احتاج األمر لتكرار الزيارة ىف اليوم التاىل، فتحتسب الزيارة الجديدة كزيارة صيانة طارئة إضافية  . ب

  الطارئةزيارات الصيانة .٥

 .صيانة طارئة إضافية ىف اليوم التاىل لطلبكم لهاىف حالة حدوث عطل طارئ، سوف تتم زيارة   . أ

 .يتم خصم أية زيارة صيانة طارئة إضافية من رصيد زيارات الصيانة الشهرية الخاصة بكم  . ب

، عىل أال يزيد  الطارئة من رصيد زيارات الصيانة الخاصة بالشهر التاىل الصيانةيتم خصم زيارةىف حال استنفادكم لرصيد زيارات الصيانة الشهرية،   . ت
 .عدد زيارات الصيانة ىف أى شهر، عن عدد زيارات الصيانة املتفق عليها، مضافا إليها زيارتا صيانة

 عدم استنفاد زيارات الصيانة الشهرية .٦

 . الشهر التاىلالزيارات التى  تستغل إىلمن ) يارة واحدة فقطز(إذا  يتم استنفاد الحد األقىص لعدد الزيارات ىف أى شهر؛ يتم ترحيل 
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 الحفاظ عىل البيانات املوجودة عىل األجهزة .٧

 .الحفاظ عىل البيانات املوجودة عىل األجهزة هو مسئولية الطرف األول

 Money Back Guaranteeسياسة رد األموال  .٨
 . يوما من تاريخ توقيع العقدثالثون خالل مدة أقصاها ، وذلكأن يقوم باسرتداد كافة التكلفة التى دفعهاكنه ن الخدمة، ء الطرف األول عىف حالة عدم رضا

 التكلفة .٩

 .هذا العقد للعمالء بالقاهرة الكربى فقط  . أ

 .التكلفة بالجنيه املرصى  . ب

 ). رضيبة قيمة مضافة%١٣يضاف (التكلفة غ شاملة الرضائب   . ت

دينة   . ث  .يارة جنيها، عن كل ز٢٥ أكتوبر وضواحيها، يضاف إىل التكلفة ما قيمته ٦العمالء 

 . جنيها، عن كل زيارة٣٥يضاف إىل التكلفة ما قيمته ، دينة القاهرة الجديدةالعمالء   . ج

 . ىف نهاية كل شهرًايقوم الطرف األول بسداد تكلفة زيارات الصيانة إىل الطرف الثا مؤخر  . ح

 .ًيتم صيانتها ضمنيا) لخإ..  طابعات، سكانرز، شبكات،(املعيار ىف تكلفة الصيانة هو عدد األجهزة؛ وجميع امللحقات   . خ

 :كنكم تحديد عدد زيارات الصيانة املناسبة لكم، وتكلفتها، من الجدول التاىل  . د
 

 التكلفة الشهرية  الشهرية الصيانةعدد زيارات عدد األجهزة
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 اتصل اتصل  جهازا٤٠أك من 

وجبهتتحرر هذا العقد من نسخ  .ا بيد كل طرف نسخة للعمل 

 الطرف الثا الطرف األول
  : االسم  : االسم
  : التاريخ  : التاريخ
  : التوقيع  : التوقيع

  


