نموذج اشتراك للمنشآت في خدمة تم
نوع الطلب

تجديد

جديد

بيانات المنشأة
رقم المنشأة بوزارة الداخلية:
رقم االشتراك:

العنوان (موقع المنشأة):

االسم العربي الكامل للمنشأة

االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم اإلنجليزي الكامل للمنشأة:

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:

نوع المنشأة :شركة

نشاط المنشأة الرئيسي:

مؤسسة

المدينة:

الهاتف:

الفاكس:

ص .ب:

الرمز البريدي:

موقع الشركة اإللكتروني:

اسم المالك:

الهاتف:

جوال:

اسم المدير:

هاتف:

جوال:

اسم مسؤول االتصال:

هاتف:

جوال:
جوال اإلشعارات:

البريد اإللكتروني لمسؤول االتصال:
رقم السجل التجاري:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:
تاريخ انتهاء السجل التجاري:

تاريخ إصدار السجل التجاري:

عدد الفروع:

عدد المركبات المملوكة للمنشآة:
التكلفة
قيمة االشتراك

يجب زيارة موقع الخدمة  www.elm.saللتعرف على اسعار االشتراك والخدمات المقدمة  ،علماً بأن االسعار قابلة للتغيير والتعديل دون سابق إنذار.
معلومات المستخدم الرئيسي
رقم الهوية:

اسم المستخدم الرئيسي (:)User ID
الهاتف:

الجوال:

البريد اإللكتروني:

االسم بالعربي:

لغة المستخدم:

العربية

اإلنجليزية

االسم باإلنجليزي:

إقرار وتعهد وتفويض (يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط)
أقر وأوافق على اشتراك المنشأة الموضح بياناتها أعاله في نظام(تم)
والخدمات التابعة له والسماح للمستخدم الموضح بياناته أعاله
باالطالع على المعلومات وطلب الخدمات المقدمة من خالل النظام
والتي من ضمنها إضافة أو إلغاء مستخدمين أو غيرها من الخدمات
المتاحة من خالل النظام .كما أقر بأنه قد تم تدريب المستخدم الرئيسي
على النظام وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام
النظام من قبل المستخدمين التابعين لمنشأتي .كما أوافق على أن

يكون المستخدم الرئيسي هو المستخدم المفوض بتمثيل المنشأة في
مستقبال أو
ً
تجديد االشتراك أو طلب االشتراك في خدمات إضافية
أي أمور أخرى تتعلق بنظام تم ،كما أوافق على تفويض المستخدم
الرئيسي بالموافقة على تعديل أسعار الخدمات المقدمة والموافقة
على أسعار الخدمات الجديدة في حال إضافتها ،سواء كانت الموافقة
خطية أم إلكترونية من خالل النظام كما أقر بأن جميع البيانات المقدمة
في هذا النموذج صحيحة وأن رقم الجوال الخاص بالمستخدم الرئيسي

االسم:

المنصب:

رقم الهوية:

رقم الجوال:

التوقيع:

ختم المنشأة

فعال وأوافق على
والمذكور أعاله هو جوال خاص بالمستخدم الرئيسي ً
إرسال كلمة السر إليه ،وسأقوم بإشعار شركة العلم ألمن المعلومات
حال ترك المستخدم الرئيسي للمنشأة بشكل نهائي أو عند تغيير أي
من المعلومات المذكورة أعاله ،كما اتعهد بسداد جميع االلتزامات
المالية المترتبة من خدمة (تم)  ،علماً بأنني اطلعت ووافقت على
جميع الشروط واألحكام الواردة خلف النموذج.

تصديق الغرفة التجارية

مالحظات:
* ال يتم اعتماد االشتراك إال بتصديق من الغرفة التجارية للشركات والمؤسسات.
* لن يتم اعتماد االشتراك في حال لم يتم تعبئة جميع البيانات بشكل واضح وصحيح.
* على المشترك تغيير الكلمة السرية الخاصة به خالل يوم واحد بحد أقصى من تاريخ استالمها.
* ال يتم اعتماد اشتراك الجهات الحكومية إال بوجود ختم الجهة.
* اسم المستخدم الرئيسي يجب ان يكون رقم هويته.
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أحكام وشروط استخدام خدمة "تم"
أوال:التعريفات
ً
• "مــزودالخدمــة"هــي"علــم"(شــركةالعلــمألمــنالمعلومــات)شــركة
سعوديةمملوكةبالكامللصندوقاالستثماراتالعامة.
• "النظام"ويعنيخدمة"تم”والخدماتالتابعةلها.
• الخدمة"وتعنيخدمة”تم”والخدماتالتابعةلها.
• "المشــترك"وتعنيالمنشــأةالمشــتركةبخدمــة”تــم”ولديهــاحســاب
للدخولالىنظامخدمةتم.
• "المســتخدمالرئيســي"هوالمســتخدمالمفوضلتمثيلالمنشــأةفي
مســتقبالأ وأي
تجديــداالشــتراكأواالشــتراكفــيخدمــاتإضافيــة
ً
أمــورأخــرىتتعلــقبخدمــة”تــم”ولــهالصالحيــةالكاملةفــيذلكمن
قبــلالمشــتركومايترتــبعلىذلــكمنتكلفــةماديةعلــىالخدمات
المطلوبة.
• "مســوقالخدمة"هــيالشــركةالمنــاطبهــاتوزيعوتســويقاشــتراكات
خدمة”تم”.
• "المســتفيدمنالخدمة"هوالعميلالمباشــراوالغيرمباشرللمشترك
بخدمة"تم"اوأيمنموظفيهاوتابعية(علىســبيلالمثالالالحصر
مســتأجرالمركبةاوســائقيعمللدىشــركةنقل)بناءعلىعقدمبرم
بينهما.
• "الجهــاتالمختصــة" وتعنــيوزارةالداخليــةوالجهــات التابعــةلهــا
أوالجهاتالقضائيةالمختصة.
• الظروفالقاهرة"وهياألســبابالخارجةعنالســيطرةالمعقولةوال
يمكنمنعهااوتحاشــيهاببذلالعنايةواالجتهاد،وتشــملعلىســبيل
المثالالالحصر:الحرائق،الحوادثأوأيأنظمةأوشروطحكومية.
ثانياً:وصفخدمة"تم"
 تمكــنخدمةتمالمشــتركمــنمتابعةالمركباتالخاصــةبهوذلكمنخاللمايلي:
 -1االطالععلىالبيانات
   إمكانيةاالستعالمعنبعضمعلوماتالمركباتالتابعةللمشترك
اعتمــاداًعلــىبيانــاتالجهــاتالمختصــةالمصرحبعرضهــامنخالل
موقعاإلنترنت.
 -2تنفيذمجموعةمنالخدماتالتفاعليةالمتاحة:
  هيخدماتيتمتوفيرهاإلكترونياًبواسطةنظام"تم"للقيامبإجراء
علــىأوضــاعالمركباتالتابعةللمشــتركإلكترونياًمنخاللالنظام
وذلــكوفــقضوابــطوطريقــةعملكلخدمةحســبمــاهومبين
فــيدليــلالمســتخدمالموجــودعلــىرابــطwww.elm.sa:ويتم
االشــتراكوتفعيــلهــذهالخدماتمنخاللنظــامخدمة”تم”عن
طريقالمستخدمالرئيسي.
ثالثاً:خصوصيةوسريةالبياناتوالمعلومات
 .1اليتحمــلمــزودالخدمــةايمســؤوليةتجــاهأيمنالمشــاكلالتيقد
تنتــجبســببصحــةأوتحديــثالمعلومــاتالمقدمــةللمشــتركمــن
الجهاتالمختصةعنطريقالنظام.
 .2يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة
منخاللالنظاملألغراضالمحددةلها
 .3يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة
منخاللالنظاموعدمإساءةاستخدامهاوعدمتمريرهاللغيرأوبيعها
أوعرضهاأوالتنازلعنهاإلىأيطرفآخر،وفيحالمخالفةذلكيحق
لمزودالخدمةإنهاءاالشــتراكوقيامالمشــتركبدفعالتعويضالالزم
عنأيأضرارأوخســارةبســببتلكالمخالفةبحســبماتقررهاألنظمة
فيالمملكةالعربيةالســعودية،كمايتحملالمشــترككافةالغرامات
الصادرةبحقهمنالجهاتالمختصة.
 .4يلتزمالمشــتركبعدمتمكينغيرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام
ويتمذلكفقطلموظفينتابعينللمشترك.
 .5يتحملالمشــتركوحدهالمسئوليةالكاملةعناستخدامالنظامسواء
تــمذلــكعــنطريقالمشــتركمباشــرةأوعنطريــقأيمــنالعاملين
لديهأوغيرهم.
 .6يمتنــععلــىالمشــتركتمكينغيــرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام
ويتمذلكفقطمنموظفينتابعينللمشترك.
رابع ًا:مدةاالشتراك
االشــتراك ســاريالمفعــوللمــدة ســنة ميالديــةكاملــة مــنتاريــخ
تفعيلاالشــتراك(انظرالمادةثامن ًا)،ويتجددتلقائي ًامالميخطرالمشــترك
مزودالخدمةبرغبتهفيعدمالتجديدقبلشهرمنتاريخنهايةاالشتراك،
أومالميتمإنهائهبموجبالمادة(تاسعاً).
خامس ًا:توفرالخدمة
يبذلمزودالخدمةقصارىجهدهلتوفيرالخدمةعلىمداراألربعوعشرين
ســاعةوخاللالعطلالرســميةمععدمتحملهللمســؤوليةفيحالعدم
توفرالخدمةبسببأيظرفعارض.
سادساً:تكلفةالخدمة
 .1تكلفةاالشــتراكالســنويفيالخدمة:يتماحتســابتكلفةاالشتراك
الســنويفــيالخدمــةفــيبدايــةمــدةاالشــتراكوفــقجدولأســعار
االشــتراكالمبينــةفــيموقعخدمة"تــم"،www.elm.saويتمدفع
تكلفةاالشــتراكالســنويبدايةالتعاقدوبعداصــدارفاتورةفينظام
تم"يتمسدادهاعبرنظام"سداد"قبلتفعيلاالشتراك".

 .2تكلفــةالعمليــاتالمنفذة:يتماحتســابتكلفةالعملياتحســبعدد
العمليــاتالمنفــذةمــنقبلالمشــتركوفقأســعارالعمليــاتالمبينة
فــيموقــعخدمــة"تــم"،www.elm.saبحيــثيتــماصــدارفاتــورة
االســتخداممــنخــاللنظــام"تــم"بطريقــةدوريــةبقيمــةالعمليــات
المنفذةليتمسدادهاعبرنظام"سداد".
 .3يجــبعلىالمشــتركدفعتكاليــفالعملياتالمنفذةبنــاءعلىفواتير
شــهريةتصدرمنقبلمزودالخدمةويتمســدادهامنقبلالمشــترك
ِ
خــالل15يــوممــنتاريــخإصــدارالفاتــورةويتحمــلالمشــتركجميــع
المسؤولياتالمترتبةعنمخالفتهذلك
 .4تعتبــرالفواتيــرالصــادرةعنمزودالخدمــةصحيحةوغيرقابلــةللتعديل
أواالعتراضبعدمرور15خمســةعشــريوماعلىســدادالمشــتركلها
وفيحالوجوداعتراضمنقبلالمشتركخاللالمدةالمحددةيمكن
لمــزودالخدمــةمراجعةتلكالفواتيرعلماأنقــرارهبعدالمراجعةيعتبر
نهائيوهوالمرجعالنهائيلتحديدعددوقيمةالفواتير
سابع ًا:تفعيلاالشتراك
 يتمتفعيلاالشــتراكخاللأســبوعينمنتاريختقديمطلباالشــتراك
ويتماإلشعاربالتفعيلبرسالةنصيةعلىجوالالمستخدمالرئيسي
ثامناً:نهايةاالشتراك
 .1يحــقلمــزودالخدمــةإنهــاءاالشــتراكاوايقــافأيمــنالخدمــاتفي
الحاالتالتالية:
 أ .اســتخدامالمشــتركللنظامفيغيرالغرضالمخصصله،أوإخالله
بأحدأحكاموشروطاستخدامالخدمة.
 ب .طلــبالجهــاتالمختصــةإيقــافالخدمــةكاملــةعــنالمشــتركاو
احدىالخدماتالخاصةمثلاصداراالستمارةونقلالملكية،ففي
حالةااليقافالكامللجميعالخدماتيتمإعادةالمبالغالمدفوعة
للمشــتركعــنالمــدةالمتبقيةمناالشــتراكفقــطدونالمطالبة
بأيتعويضآخر.
 ت.فــيحــالإســاءةاســتخدامالخدمــةأومخالفةاحكاموشــروطهذا
االشــتراكأوعــدمســدادالمســتحقاتالماليــةلمــزودالخدمةفي
أوقاتها.
.2ينتهياالشتراكفيحالةالظروفالقاهرة.
.3اذاقــررالمشــتركانهاءاالشــتراكخــاللفترةالعقديجبعليهارســال
خطابرسميالىالمزودبطلبايقافالخدماتوالغاءاالشتراكليتم
تصفيةحسابه.
تاسعاً:المخالفاتوالجزاءات
 )1يحــقلمــزودالخدمــةتوقيــععــددمــنالجــزاءاتعلــىالمشــتركحــال
إســاءتهماســتخدامالخدمةأومخالفةاحكاموشــروطهذااالشــتراك
أوتســببهبأضرارماليةومعنويةعلىالمســتفيدينمنالخدمة،حيث
تشملهذهالجزاءاتمايلي:
 .1فــرضغرامــةماليــةقدرهــا()10000ريــالســعوديفــيحــالقيام
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودولــيدونموافقتــهباإلضافــةإلــىكافــةالمخالفــاتالمروريــة
المسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.
 .2فــرضغرامــةماليــةقدرهــا()5000ريــالســعوديفــيحــالقيــام
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودوليولميقمالمشتركبإلغاءاسمالمستخدمبعدانتهاءفترة
العقدالمبرمبينالمشــتركوالمســتفيدمنالخدمةباإلضافةإلى
كافةالمخالفاتالمروريةالمسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.
 .3فرضغرامةماليةتتراوحمابين()10000-5000ريالسعوديعن
أيمخالفةاوتالعبباستخدامالخدمةغيرالحاالتالمذكورةفي
الفقرتينالسابقة.
 .4إيقافاالشتراكفيالخدمةلحينتصحيحالمخالفة.
 .5إنهاءاالشتراكبشكلنهائيدوندفعأيتعويضات.
 .6تســديدالمخالفــاتالمروريــةوالغرامــاتالماليــةالتــيتترتــبعلــى
المســتفيدينقبــلالجهــاتالمختصــةبســببخطــأالمشــتركأو
تابعيه.
 )2لمــزودالخدمــةحــقتقديــروتصنيــفالمخالفــاتوتحديــدالجــزاءات
المالئمــةلهــاوتطبيقهذهالجزاءاتمجتمعةاومنفردهحســبحجم
االساءةوالضررالواقعينعلىالمتضرروفقاًللجزاءاتالمذكورةأعاله.
 )3اليعفــيتطبيــقأيمــنالجــزاءاتالــواردةاعــالهعلــىالمشــتركمن
مسؤوليتهامامالجهاتالمختصةاوالمستفيدمنالخدمة
عاشر ًا:تسويةالخالفات
يخضــعهــذااالشــتراكلألنظمــةالمعمــولبهــافــيالمملكــةالعربيــة
الســعوديةويجريتنفيذهوتفســيرهبموجبهاوأيخالفينشأعنتطبيق
هــذااالشــتراكأومــايتعلــقبــهواليتوصــلمعــهإلــىتســويةوديــةيتم
حســمهأمامالمحاكمالمختصةوفقاًألنظمةالمملكةالعربيةالسعودية
فيمدينةالرياض.
احدعشر:التواصل
 .1يتــمإرســالجميــعاإلشــعاراتالخاصــةبخدمــة”تــم”اوالتعديالتعلى
شــروطاســتخدامالخدمةإلىالمســتخدمالرئيســيســواءإلكترونياًعبر
البريداإللكترونيالمحددفينظام"تم"أوعبرالرسائلالنصيةالقصيرة
الــىرقــمالجــوالالمحددفينظام"تم"اوعبررســائلنظامخدمة"تم
أوورقي ًاويتمالعملبموجبهامنتاريخإرسالها.

 .2يتــمإرســال الرســائل التوعويــة والترويجيــة الخاصــة بخدمــة ”تــم”
إلىالمســتخدمالرئيســياوالمســتخدمينالفرعييــنســواءعبــرالبريــد
اإللكترونيأوعبرالرســائلالنصيةالقصيرةاوعبررســائلنظامخدمة
"تم.
 .3إذاارادالمشــتركالحصــولعلــىالدعمالفنــيللخدمةفيحالوجود
مشــكلةفــيالنظــاماوخلــلمــايتــماالتصــالعلــىرقمالدعــمالفني
8001244359
 .4إذاارادالمشــتركالتواصــلمعمــزودالخدمةفيحالوجوداقتراحات
لتحســينالخدمــةاووجــودأياستفســاراتعامــةيتمذلكعبــرالبريد
االلكترونيةinfo@elm.sa
ثانيعشر:احكامعامة
 .1يتحملالمشــترككافةالمســؤولياتالناتجةعــنالطلباتالصادرةمن
المستخدمالرئيسيوجميعمستخدميهالفرعيينومايترتبعليهامن
رسوماوتكاليفاوغرامات(مباشرةأوغيرمباشرة).
 .2يلتــزمالمشــتركوتابعيــهمــنمســتخدمينرئيســينأوفرعييــنبعــدم
تقاضــياوتحصيــلأيمبالــغأورســوممنالمســتفيدينمنالخدمة
بإســممــزودالخدمــةاوبإســمالخدمةمقابــلالعملياتالتــيتنفذأو
أليســببآخــر,وفــيحــالثبــوتذلكفإنلمــزودالخدمــةإضافةلما
هــومقــررحالمخالفــةذلك،الحقبإلزامالمشــتركبإعادةجميعماتم
تحصيلــهمــنمبالــغورســومالــىالمســتفيدينمــنالخدمــةالذيــنتم
استحصالهامنهم.
 .3اليتحمــلمــزودالخدمــةأيمســؤوليةتجــاهأيخســائرتقــععلــى
المشترك(مباشــرةأوغيــرمباشــرة)ناتجــةعــناســتخدامالخدمــات
المقدمةفيهذااالشتراك.
 .4تعــدجميــعالبرامجوالتطبيقاتوالشــعاراتالخاصةبهــذاالنظامملكاً
لمزودالخدمةواليحقللمشتركبناءأيتطبيقاتأوبرامج.
 .5يحتفــظمــزودالخدمــةبحقهفيتقييداســتخدامالخدمةوذلكبوضع
حدأقصىلعددالمستخدمينللنظام.
 .6اليتحمــلمــزودالخدمــةأيمســؤوليةناتجــةعــنإســاءةاســتخدام
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبةدونوجودمايثبتعالقةالمســتفيدمن
الخدمةبالمشترك.
 .7يلتزمالمشــتركبعدمتســجيلبياناتأيشــخصكمســتخدمفعلياو
مفوضداخلياودوليإالبعدموافقته،كذلكيلتزمالمشتركبإلغاء
تســجيلالمســتخدمفعلياوالمفــوضالداخلياوالدولــيعندانتهاء
العالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمةفورا.
 .8يتحمــلالمشــترككافــةالمســؤولياتالناتجــةعــنإســاءةاســتخدام
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبــةدونوجــودمايثبــتعالقــةالمســتخدم
الفعليبالمشــترك،أوفيحالعدمإلغاءاســمالمســتخدمالفعلياو
المفوضالمسجلبعدانتهاءالعالقة.
 .9يلتــزمالمشــتركبتحمــلكافــةالمخالفــاتالمروريــةالمســجلةعلــى
المستخدمالفعلياوالمفوضالمسجلمنقبلهإذاثبتأنهلميحق
للمشتركتسجيلهكمستخدمفعلياومفوضاوفيحالعدمازالته
بعدانتهاءالعالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمة.
.10فــيحــالإنهــاءأوانتهــاءاشــتراكالمشــتركفــيالخدمةيحــقلمزود
الخدمــةإلغــاءجميــععمليــاتالتحفــظعلــىنقــلالملكيــةللمركبــات
التابعةللمشتركوكذلكإلغاءالمستخدمينالفعليينالمضافينعلى
المركباتالتابعةللمشتركإنوجدت.
.11فــيحــالانتهاءترخيصمزاولةالنشــاطالصادرةمــنالجهاتالمختصة
سيتمايقافبعضالخدماتالتفاعليةوذلكبناءعلىطلبمنهادون
سابقانذار.
.12يحــقلمــزودالخدمــةالقيامبتدقيقعشــوائيعلىاســتخدامالخدمة
منقبلالمشــترك،ولمزودالخدمةالحقفيالمطالبةبكافةالوثائق
التيتساعدهعلىعملذلك.
.13يحتفظمزودالخدمةبحققبولأورفضأيطلباشتراك.
.14يحــقلمــزودالخدمــةاالضافــةأوالتعديــلعلــىأيمــنبنــودهــذه
االحــكاموالشــروطايوقــتدونالرجــوعللمشــترك،حيــثيتمابالغ
المشتركينقبلوقتمناسباليقلعنخمسةاياممنتاريختفعيل
التعديلويكونهذاالتعديلملزماًللجميعواذارغبالمشتركالغاء
اثرهذاالتعديليجبانيراسل“علم"رسمياليتمتصفيةحسابه.
.15فــيحــالإخــاللأوتأخــرالمشــتركفــيســدادقيمــةأيــةدفعــةمــن
دفعــاتاالشــتراكالســنويأوتكلفــةالعملياتالمنفــذة،يحقلمزود
الخدمةإيقافالخدمةأوإنهاءاالشتراكحسبمايراهمناسباًويتحمل
المشتركمسؤوليةسدادالمبالغالمستحقةعليه.
ثالثعشر:قائمةالخدمات
للحصــولعلــىالقائمةالمعتمدةللخدماتوواســعارهايجبزيارةموقع
الخدمــة  ، www.elm.saعلمــاً بــأن االســعار قابلــة للتغييــر والتعديــل
دونســابقإنــذار.وتقــدمخدمــةتــمالخدمــاتالتاليةعلىحســبنشــاط
المنشــأةوبنــاءعلــىتوجيهــاتاالدارةالعامــةللمــرور(إضافــةاوتغييــر
المفوضالداخليللمركبةلمدةشهرواحد،إصدارتفويضدوليللمركبة،
االســتعالمعــنتفاصيلمخالفــةمرورية،الحصولعلــىقائمةالمخالفات
المدفوعــة،إضافــةاوتغييــرالمســتخدمالفعلــيللمركبــة،التحفــظعلــى
مركبــة،تجديــداســتمارةمركبــة،اصــداررخصةســيرلمركبةجديــدة،ونقل
ملكيةمركبة).

