بسم هللا الرحمن الرحيم
عقد اتفاق

تم اإلتفاق بين كل من:
أوالً:الطرف األول ( :مواعيد ِتك ) فرع من شركة المرتجز لإلستثمار ومقرھا الرياض ,سجل تجاري رقم.1010559330 :
ثانياً :الطرف الثاني :الموقع أدناه بالموافقة على عقد االتفاق.
وقد اتفق الطرفان وھما بكامل األھلية واألوصاف المعتبرة شرعا ً على مايلي:
المادة األولى :تعريفات:
١ـ التطبيق :تعني تطبيق مواعيد ِتك ويشمل تطبيق مواعيد ِتك الخاص باألجھزة الذكية ونظام سمارت كلندر.
٢ـ \Smart Calendarسمارت كلندر :تعني نظام إدارة المواعيد المقدم للمركز الطبي.
٣ـ المركز الطبي :تعني مكان عمل الطرف الثاني الذي يستخدم فيه التطبيق و يشمل العيادات والمستوصفات والمستشفيات والمراكز
الصحية.
٤ـ الطرف األول :تعني مقدم خدمة نظام وتطبيق مواعيد ِتك.
٥ـ الطرف الثاني :تعني المركز الطبي ال ُموقّع معه.
المادة الثانية :مدة العقد:
اتفق الطرفان على أن يكون ھذا العقد على مدة وقدرھا (عام واحد) يبدأ من تاريخ العقد.
المادة الثالثة :قيمة العقد:
اإلشتراك في تطبيق مواعيد تِك مجاني طيلة مدة العقد المشار إليھا بالمادة الثانية أعاله.
المادة الرابعة :التزامات الطرف األول:
• يلتزم الطرف األول بتقديم تطبيق مواعيد تك بكامل خدماته وتقديم الدعم الفني الالزم له خالل مدة العقد.

المادة الخامسة :إلتزامات الطرف الثاني:
• أن تكون جميع المعلومات المقدمة من الطرف الثاني صحيحة.
مسووالً عن ا ٔي خدمة يقدمھا الطرف الثاني ألي مستخدم للتطبيق.
• الطرف األول ليس ٔ
• على الطرف الثاني تقديم خدمات مجانية أو خصومات خاصة لمستخدمي التطبيق طيلة مدة العقد وتحديثھا بشكل شھري في خانة
العروض من خالل صفحة العيادة بشرط أن تكون خاصة لمواعيد ِتك وليست عروض عامة.
• يلتزم الطرف الثاني بعرض ما يُقدّم له من الطرف األول من بروشورات ا ٔو ستاند دعائي أو ا ٔي وسيلة إعالنية في المركز لضمان
وصول التطبيق للمستخدم.

المادة السادسة :أحكام عامة:
• أي خالف ينشأ بين طرفي العقد بسبب تنفيذه أوتفسيره ،يتم حله ودياً .فإذا تعّذرذلك ،فيعرض النزاع على لجان العمل المختصة في
المملكة العربية السعودية.
• تحتسب المدة في ھذا العقد بالتقويم الميالدي.
• يلغي ھذا العقد ا ٔي عقد أو اتفاق سابق بين الطرفين في حال كان العقد السابق ساري المفعول.
• أي إعالنات مميزة للخدمات أو المراكز ضمن التطبيق تكون مدفوعة األجر حسب اإلتفاق بين الطرفين.
• جرى توقيع ھذا العقد على نسختين أصليتين ،استلم كل طرف نسخة منھا للعمل بموجبھا • .وضع عالمة (✔ ) بجانب كلمة (موافق)
أو ( ) Agreeفي نسخة العقد اإللكتروني عند التسجيل بمثابة توقيع الطرف الثاني على العقد ،وموافقة الطرف الثاني على كل ماذكر في
العقد.

