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مالحظات:
لن يتم اعتماد االشتراك في حال لم يتم تعبئة البيانات بشكل صحيح وواضح.ال يتم اعتماد االشتراك إال بتصديق من الغرفة التجارية.

عزيزي العميل، من الممكن منحك هذا االشتراك مجانًا في حال إبالغك لشركة العلم عند الحصول على الخدمة بسعر مختلف عن السعر الرسمي بزيادة أو نقصان، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ االشتراك.

في حال وجود أية مالحظة أو مشاكل بخصوص الخدمة، نرجو التواصل مباشرة مع مكتب الدعم الفني لشركة ”علم“ على الرقم: 8001244359

على المشترك تغيير الكلمة السرية الخاصة به خالل يوم واحد بحد أقصى من تاريخ استالمها.

نرجو قراءة قائمة األسعار من ملحق تسعيرة خدمة مقيم من الموقع اإللكتروني www.muqeem.com.sa وتعبئة حقلي رمز الفئة والسعر المقابل لها.
نرجو االطالع على عدد المستخدمين المستحقين من ملحق تسعيرة خدمة مقيم.

القيمة اإلجمالية هي قيمة الفئة مضافًا إليها قيمة إضافة المستخدمين اإلضافيين.

المستخدم الرئيسي هو الشخص المفوض لتمثيل المنشأة في أية أمور تتعلق بخدمة مقيم.
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الجوال:

أخرىنشر ووسائطسياحة وسفرعقاراتإنشائي

اسم المالك:

االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:

موقع الشركة اإللكتروني:

هاتف:
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جوال:

جوال:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:جوال اإلشعارات:

تاريخ اإلصدار:

الفاكس:

أطلب اشتراك المنشأة الموضح بياناتها أعاله في خدمة مقيم للمنشآت والخدمات التابعة لها والسماح للمستخدمين الموضحين أعاله باالطالع على المعلومات وطلب الخدمات المقدمة من خالل النظام وقصر الصالحية عليهم فقط، كما أقر بأنه تم 
تدريب مستخدم واحد على األقل على النظام وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام النظام من قبل المستخدمين، كما أوافق على أن يكون (المستخدم/المستخدمين) الرئيسي هو المستخدم المفوض لتمثيل المنشأة في تجديد 
أو إضافة مستخدمين إضافيين للمنشأة أو أية أمور أخرى تتعلق بخدمة مقيم، كما أتعهد بأن جميع البيانات المقدمة في هذا النموذج صحيحة، وسأقوم بإشعار شركة العلم ألمن المعلومات عند ترك أي من  االشتراك في خدمات إضافية مستقبًال

المستخدمين للمنشأة بشكل نهائي، علمًا بأنني اطلعت ووافقت على الشروط الواردة خلف النموذج.

موافقتك على شروط وأحكام االشتراك يعتبر إقرارًا منك باالطالع والموافقة على الشروط الواردة أعاله.
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ثانيًاـ فئة االشتراك:
يجب على المشـــترك تحديد فئة االشـــتراك التي يرغب بها 
وهـــي إمـــا اشـــتراك خدمة مقيم شـــامل أو اشـــتراك خدمة 

مقيم عمليات، ويجب تحديد الفئة قبل بداية االشتراك.

ثالثًاـ مدة االشتراك:
االشـــتراك ســـاري المفعول لمدة ســـنة ميالدية كاملة من 
تاريـــخ تفعيـــل االشـــتراك، و يتجـــدد تلقائيًا مالم يتـــم إخطار 
المشـــترك الِعلـــم برغبتـــه في عـــدم التجديد قبل شـــهر من 
تاريخ نهاية االشـــتراك وذلك من خالل نموذج عدم التجديد 
المعـــد في  موقع الخدمة اإللكتروني، أو ما لم يتم إنهاؤه 

بموجب المادة تاسعًا.

رابعًاـ وقت توفير الخدمة:
تبـــذل الِعلـــم  قصـــارى جهدهـــا لتوفيـــر الخدمـــة علـــى مدار 
األربعة وعشـــرين ســـاعة و خالل العطل الرســـمية مع عدم 
تحملها للمســـؤولية في حال عدم توفر الخدمة ألي سبب 

من األسباب.

خامسًاـ التزامات المشترك:
أ- يتعهـــد المشـــترك بعـــدم إســـاءة اســـتخدام المعلومات 
المقدمة إليه عن طريق النظام وقصر استخدامها لألغراض 
المصـــرح بها فقط و عدم تمريرها للغير. و في حال مخالفة 
ذلـــك يحق للمزود إنهاء االشـــتراك وقيام المشـــترك بدفع 
التعويض الالزم عن أي ضرر أو خسائر بسبب تلك المخالفة، 
بحســـب ما تقـــرره األنظمـــة النافذة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية. كما يتحمل المشـــترك كافة الغرامات الصادرة 

بحقه من الجهات المختصة.
الناتجـــة عـــن  ب- يتحمـــل المشـــترك كافـــة المســـؤوليات 

الطلبات الصادرة من المستخدم الرئيسي.

سادسًاـ بداية تفعيل الخدمة:
يتعيـــن علـــى المشـــترك تحديد فئة االشـــتراك الـــذي يرغب 
بـــه )مقيـــم شـــامل أو مقيم عمليـــات ( ومن ثـــم يتم تفعيل 

الخدمة محل هذا االشتراك بعد أسبوع من تاريخ توقيع هذا 
النموذج، بشرط استكمال كافة المستندات الالزمة.

سابعًا- تكلفة الخدمة:
يدفع المشترك قيمة االشتراك وتحسب على أساس ملحق 
 www.muqeem.com.sa تسعيرة خدمة مقيم الموضح في
وال يتحمل المشـــترك أية مبالغ أخرى لمسوق الخدمة. كما 
يحـــق لمزود الخدمة تغيير ملحق تســـعيرة خدمة مقيم عند 
تجديد االشـــتراك أو إضافة خدمات جديدة  ويعتبر استخدام 
المســـتخدم الرئيسي للخدمة بعد إشـــعاره بالتغيير موافقًة 
منـــه على القيمـــة الجديـــدة، والتـــزام بدفع المبالـــغ المالية 

والرسوم المترتبة على ذلك.

ثامنًا-تسوية الخالفات:
يخضع هذا االشـــتراك لألنظمة المعمـــول بها في المملكة 
و يجـــري تنفيـــذه وتفســـيره بموجبها، و أي خالف ينشـــأ عن 
تطبيـــق هذا االشـــتراك أو ما يتعلق بـــه وال يتم التوصل إلى 
تســـويته، فإنه يتم حســـمه وفقـــًا ألنظمة المملكـــة العربية 

السعودية.

تاسعًا- أحكام عامة:
ال يتحمل مزّود الخدمة مســـؤولية المشاكل الناتجة عن  1ـ 
صحـــة أو تحديـــث المعلومـــات المقدمة للمشـــترك من 

الجهات المختصة عن طريق النظام.
يتم إرســـال جميع اإلشـــعارات الخاصة بخدمة مقيم إلى  2ـ 
المستخدم الرئيسي أو المشترك، و يتم العمل بموجبها 

من تاريخ نشرها.
ال يتحمـــل مزّود الخدمة أي مســـؤولية تجاه أية خســـائر  3ـ 
تقع على المشـــترك )مباشـــرة أو غير مباشـــرة( ناتجة عن 

القيام بتنفيذ هذا االشتراك.
تعد جميع البرامج و التطبيقات الخاصة بهذه الخدمة أو  4ـ 

الموقع اإللكتروني الخاص بها ملكًا لمزّود الخدمة.
يحتفظ مزود الخدمة بحقه في تقييد استخدام الخدمة  5ـ 
بوضـــع حـــد أقصـــى للدخـــول علـــى الموقـــع اإللكتروني 

الخاص بالخدمة.
يلتزم المشـــترك بإشـــعار "ِعلم" بأي تغييـــر في عنوانه أو  6ـ 

معلوماته. 
يوافق المشـــترك على إخالء مسؤولية الِعلم عن أخطاء  7ـ 
مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت، مثـــل تعطـــل االتصـــال 

بالموقع اإللكتروني.
يوافق المشترك على أن للِعلم الحق في إتالف أو عدم   8ـ 
إبراز أصول المستندات، ويعتبر ما تقدمه الِعلم من صور 
لهـــا في هذا الشـــأن يعد مســـتندًا له حّجـــة اإلثبات لدى 
الجهات المختصة والقضاء طالما أنها تحمل شعار وختم 

الِعلم.  
يحق للِعلم  إنهاء االشتراك في حال استخدام المشترك  9ـ 
للنظـــام فـــي غيـــر الغرض المخصـــص لـــه، أو إخالله بأحد 
أحـــكام وشـــروط اســـتخدام الخدمـــة، أو في حـــال طلب 
الجهـــات المختصـــة إيقاف الخدمة عن المشـــترك و في 
هذه الحالة فقط يتم إعادة المبالغ المدفوعة للمشترك 
عن المدة المتبقية من االشـــتراك فقـــط دون المطالبة 
بأي تعويض آخر، كما ينتهي االشتراك في حالة الظروف 

القاهرة.

عاشرًاـ الشروط واألحكام الخاصةبخدمة  
مقيم شامل:

1( تنطبق على خدمة مقيم شامل جميع الشروط واألحكام 
السابقة من البند األول إلى البند التاسع.

2( يحـــق لمـــزود الخدمة تغيير ملحق تســـعيرة خدمة مقيم 
شـــامل عنـــد تجديـــد االشـــتراك أو اضافـــة خدمـــات جديدة 
ويعتبر اســـتخدام المستخدم الرئيسي للخدمة بعد اشعاره 
بالتغييـــر موافقة منه علـــى القيمة الجديدة وااللتزام بدفع 

المبالغ المالية والرسوم المترتبة على ذلك.

الحادي عشر ـ إضافة مستخدمين للخدمة:
يتم تحديد نوع وعدد المســـتخدمين بحســـب عـــدد المقيمين 
التابعين للمشـــترك وفق ملحق األسعار المذكور في الموقع  

www.muqeem.com.sa وفي حال رغبة المشـــترك إضافة 
مســـتخدمين إضافيين يدفع المشـــترك المبلغ المستحق عن 

كل مستخدم إضافي وفق ملحق األسعار المذكور.

الثانـــي عشـــرـ الشـــروط واألحـــكام الخاصـــة بخدمـــة مقيـــم 
عمليات:

1( ينطبق على خدمة مقيم عمليات جميع الشـــروط واألحكام 
السابقة من البند األول إلى البند التاسع.

2( يمنحـــك االشـــتراك فـــي خدمة مقيـــم عمليات رصيـــد نقاط 
افتتاحي من بداية اشـــتراكك. كما يحق للمشـــترك شـــراء نقاط 
إضافية من أجل شحن رصيد النقاط لديه، كلما دعت الحاجة إلى 

ذلك.

3( مـــدة صالحيـــة النقاط الغير مســـتخدمة هي ســـنة ميالدية 
كاملـــة مـــن تاريخ آخر عملية شـــحن للنقـــاط، وال تنتهي بنهاية 
فترة االشـــتراك كما أن المشـــترك ال يســـتطيع استخدامها ما 

لم يقوم بتجديد االشتراك.
4( تتـــم عمليـــة شـــراء النقـــاط في خدمـــة مقيـــم عمليات من 
خـــالل الموقـــع اإللكتروني للخدمـــة ؛ بحيث يقوم المشـــترك 
بطلب الكمية المراد شـــرائها من النقاط على حســـب الباقات 
المتوفرة في الخدمة ؛ ومن ثم يتم إنشـــاء فاتورة على نظام 
ســـداد لحظيًا، حيث يقوم المستخدم بسدادها في أي وقت 
قبـــل انتهـــاء صالحية الفاتـــورة، وتضاف النقاط بعـــد ذلك إلى 

حساب المشترك.
5( تتم عملية سداد قيمة االشتراك في خدمة مقيم عمليات 
سواًء لالشتراك الجديد أو لتجديد االشتراك أو تحويله لخدمة 
مقيم شامل؛ بأن يتم إصدار فاتورة للمشترك على نظام سداد 
في اليوم التالي من طلب االشتراك أو التجديد أو التحويل بين 

خدمة مقيم شامل وخدمة مقيم عمليات.
6( توفـــر خدمـــة مقيـــم عمليـــات إمكانيـــة اســـتعراض كافـــة 
التفاصيـــل الخاصة بمدفوعات للنقاط اإلضافية أو عند شـــحن 
الرصيد أو ما يستهلكه المشترك من نقاط من خالل العمليات 

التفاعلية.
7( تختلـــف الخدمـــات فـــي تكلفتهـــا بعـــدد النقـــاط المطلوبة 
مقابـــل كل عمليـــة وبالتالـــي يتم خصـــم عدد النقـــاط المقابلة 
للعملية من رصيد المشترك بعد إتمام العملية التفاعلية في 

النظام. 

الثالث عشرـ شروط تحويل االشتراك بين فئتي االشتراك: 
1( يحـــق للمشـــترك تحويـــل اشـــتراكه من اشـــتراك  في خدمة 
مقيـــم شـــاملإلى اشـــتراك  فـــي خدمـــة مقيـــم عمليـــات أو 
العكـــس، ويتحمـــل المشـــترك كل مـــا يترتـــب علـــى ذلـــك من 
خصومات في إلغاء االشتراك السابق وجميع الرسوم اإلدارية 
المســـتحقة. كما يجب على المشـــترك التوقيـــع  على نموذج 

اشتراك جديد.
2( فـــي حـــال تحويل االشـــتراك مـــن خدمة مقيم شـــامل إلى 

خدمة مقيم عمليات فينطبق ما يلي:
أ. ســـيتم تفعيل اشتراك المشترك خدمة مقيم عمليات لمدة 
ســـنة ميالدية جديدة بعد اكتمال الشـــروط الخاصة بها  ويتم 

إلغاء اشتراك المشترك السابق في خدمة مقيم شامل.
ب. لن يتم تعويض المشترك عن الفترة المتبقية من اشتراكك 

في خدمة مقيم شامل.
ت. ال يمكـــن للمشـــترك اســـترجاع القيمـــة المتبقيـــة من فترة 

االشتراك في خدمة مقيم شامل.
3( فـــي حـــال تحويل االشـــتراك من خدمة مقيـــم عمليات إلى 

خدمة  مقيم شامل، سيتم تطبيق مايلي:
أ. يتم تفعيل اشتراك المشترك في  خدمة مقيم شامل لمدة 
ســـنة ميالدية جديدة بعد اكتمال الشـــروط الخاصة بها، ويتم 

إلغاء اشتراك المشترك السابق في خدمة مقيم عمليات.
ب. ال يمكـــن للمشـــترك اســـترجاع القيمـــة المتبقيـــة من فترة 
االشـــتراك أو المطالبة بها في خدمة مقيم عمليات، ولن يتم 
تعويض المشترك عن الفترة المتبقية من اشتراكه في خدمة 

مقيم عمليات.
ت. يفقدالمشـــترك النقـــاط المتبقيـــة في حســـابه في خدمة 
مقيـــم عمليـــات ولـــن يتـــم تعويضـــه عنهـــا، كمـــا ال يحـــق لـــه 

المطالبة بها.

الــشــروط واألحــكــام
أوال- التعريفات:

العلـــم ألمـــن  الخدمـــة: هـــي شـــركة  مـــزود   - "ِعل���م" 
المعلومات.

"خدم���ة مقيم أو الخدمة" : خدمة مقيم تتيح إمكانية 
االســـتعالم عـــن بعـــض معلومـــات المقيميـــن التابعين 
المختصـــة  الجهـــات  بيانـــات  علـــى  اعتمـــادًا  للمشـــترك 
المصـــرح بعرضهـــا مـــن خالل موقـــع علـــى اإلنترنت كما 
تتيـــح الخدمـــات التفاعلية التي توفرهـــا إلكترونيًا للقيام 
للمشـــترك  التابعيـــن  المقيميـــن  أوضـــاع  علـــى  بإجـــراء 
إلكترونيـــًا من خالل الخدمة، و ذلك باســـتثناء العمليات 
غير المصـــرح بإصدارها إلكترونيًا مـــن الجهات المختصة، 
 وحســـب مـــا هـــو مذكـــور فـــي موقـــع خدمـــة مقيـــم

www.muqeem.com.sa 
"المش���ترك": هو المســـتفيد من خدمة مقيم للدخول 

إلى بيانات المقيمين الذين تحت كفالته.
"المس���تخدم الرئيس���ي": هـــو المســـتخدم المفـــوض 

لتمثيل المشترك في تجديد االشتراك أو طلب
االشتراك في خدمات مقيم مستقباًل أو إضافة

مستخدمين إضافيين أو أية أمور أخرى تتعلق
بخدمة مقيم، وله الصالحية الكاملة في ذلك من قبل

المشترك وما يترتب على ذلك من تكلفة مادية على
الخدمات لمطلوبة.

"مس���ّوق الخدمة": هي الشـــركة المناط بها تســـويق 
خدمة مقيم.

"الجهات المختصة": و تعني وزارة الداخلية.
"الظ���روف القاه���رة": وهـــي األســـباب الخارجـــة عـــن 
الســـيطرة المعقولـــة و تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصر: الحرائق، الحوادث، أو شروط حكومية.
"مقيم شامل":تمّكن هذه الخدمة المشترك فيها من 
القيـــام بعدد ال محدود من العمليـــات التفاعلية مقابل 

اشتراك سنوي يدفعه المشترك لمرة واحدة.
"مقي���م عمليات":تمّكـــن هـــذه الخدمة المشـــترك ذو 
االستخدام المحدود من االستفادة من الخدمة مقابل 
دفع اشـــتراك ســـنوي مخّفض. كما يوجد رسوم مقابل 
كل عمليـــة تفاعليـــة يقـــوم بهـــا المشـــترك. علم���ا أن هذه 

الخدمة متاحة فقط للفئات الثالث األولى من فئات االشتراك
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