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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.
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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 
مالم يتـــم إخطار  تاريـــخ تفعيـــل االشـــتراك، و يتجـــدد تلقائيًا
المشـــترك الِعلـــم برغبتـــه في عـــدم التجديد قبل شـــهر من 
تاريخ نهاية االشـــتراك وذلك من خالل نموذج عدم التجديد 
موقع الخدمة اإللكتروني، أو ما لم يتم إنهاؤه  المعـــد في 

بموجب المادة تاسعًا.

رابعًاـ وقت توفير الخدمة:
قصـــارى جهدهـــا لتوفيـــر الخدمـــة علـــى مدار  تبـــذل الِعلـــم 
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:
تحديد فئة االشـــتراك الـــذي يرغب  المشـــترك علـــى يتعيـــن
تفعيل  يتم ثـــم ومن ) عمليـــات مقيم شـــامل أو )مقيـــم بـــه

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

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

والرسوم المترتبة على ذلك.

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

السعودية.

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

النظام. طريق عن المختصة الجهات
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 
له حّجـــة اإلثبات لدى  لهـــا في هذا الشـــأن يعد مســـتندًا
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:

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

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

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

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

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 
ويتم  ســـنة ميالدية جديدة بعد اكتمال الشـــروط الخاصة بها 

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:
لمدة  خدمة مقيم شامل أ. يتم تفعيل اشتراك المشترك في 
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.

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

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

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

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.
وهـــي األســـباب الخارجـــة عـــن  "الظ���روف القاه���رة":
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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فــي حــال وجــود أي مالحظــة أو مشــاكل بخصــوص الخدمة، نرجــو التواصل 
مباشــرة مــع مكتــب الدعــم الفنــي لشــركة العلــم ألمــن المعلومــات علي 

الرقم: 8001244359

نموذج اشتراك للمنشآت في خدمة تم 
جديدنوع الطلب

رقم المنشأة بوزارة الداخلية:

رقم االشتراك:

االسم العربي الكامل للمنشأة

االسم اإلنجليزي الكامل للمنشأة:

نوع المنشأة: شركة            مؤسسة
المدينة:

ص. ب:

اسم المالك:

اسم المدير:

اسم مسؤول االتصال:

البريد اإللكتروني لمسؤول االتصال:

رقم السجل التجاري:

عدد المركبات المملوكة للمنشآة:

:)User ID( اسم المستخدم الرئيسي

الهاتف:

المنصب:االسم:

االسم بالعربي:

رقم الهوية:

تصديق الغرفة التجاريةختم المنشأةالتوقيع:

رقم الجوال:

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

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

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

جميع الشروط واألحكام الواردة خلف النموذج.

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.    

رقم الهوية:

البريد اإللكتروني:

االسم باإلنجليزي:

الجوال:

لغة المستخدم:

قيمة االشتراك

يجب زيارة موقع الخدمة www.elm.sa للتعرف على اسعار االشتراك والخدمات المقدمة ، علمًا بأن االسعار قابلة للتغيير والتعديل دون سابق إنذار.                                                                 

الهاتف:

الرمز البريدي:

الهاتف:

هاتف:

هاتف:

جوال اإلشعارات:

تاريخ إصدار السجل التجاري:

الفاكس:

موقع الشركة اإللكتروني:

جوال:

جوال:

جوال:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:

تاريخ انتهاء السجل التجاري:

عدد الفروع:

العنوان )موقع المنشأة(:

االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:
نشاط المنشأة الرئيسي:

تجديد

بيانات المنشأة

التكلفة

معلومات المستخدم الرئيسي

إقرار وتعهد وتفويض )يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط(

اإلنجليزيةالعربية

بعد تعبئة النموذج يرجى التواصل مع : عبير العمودي
جوال رقم : ٠٥٠٥٩٩٢٥٦٤
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 أحكام  وشروط  استخدام  خدمة " تم"
أواًل:التعريفات

"مــزودالخدمــة"هــي"علــم")شــركةالعلــمألمــنالمعلومــات(شــركة •
سعوديةمملوكةبالكامللصندوقاالستثماراتالعامة.

"النظام"ويعنيخدمة"تم”والخدماتالتابعةلها. •
الخدمة"وتعنيخدمة”تم”والخدماتالتابعةلها. •

"المشــترك"وتعنيالمنشــأةالمشــتركةبخدمــة”تــم”ولديهــاحســاب •
للدخولالىنظامخدمةتم.

"المســتخدمالرئيســي"هوالمســتخدمالمفوضلتمثيلالمنشــأةفي •
تجديــداالشــتراكأواالشــتراكفــيخدمــاتإضافيــةمســتقباًلأوأي
أمــورأخــرىتتعلــقبخدمــة”تــم”ولــهالصالحيــةالكاملةفــيذلكمن
قبــلالمشــتركومايترتــبعلىذلــكمنتكلفــةماديةعلــىالخدمات

المطلوبة.
"مســوقالخدمة"هــيالشــركةالمنــاطبهــاتوزيعوتســويقاشــتراكات •

خدمة”تم”.
"المســتفيدمنالخدمة"هوالعميلالمباشــراوالغيرمباشرللمشترك •
بخدمة"تم"اوأيمنموظفيهاوتابعية)علىســبيلالمثالالالحصر
مســتأجرالمركبةاوســائقيعمللدىشــركةنقل(بناءعلىعقدمبرم

بينهما.
التابعــةلهــا وتعنــيوزارةالداخليــةوالجهــات "الجهــاتالمختصــة" •

أوالجهاتالقضائيةالمختصة.
الظروفالقاهرة"وهياألســبابالخارجةعنالســيطرةالمعقولةوال •
يمكنمنعهااوتحاشــيهاببذلالعنايةواالجتهاد،وتشــملعلىســبيل

المثالالالحصر:الحرائق،الحوادثأوأيأنظمةأوشروطحكومية.

ثانيًا:وصفخدمة"تم"
تمكــنخدمةتمالمشــتركمــنمتابعةالمركباتالخاصــةبهوذلكمن -

خاللمايلي:
االطالععلىالبيانات -1

إمكانيةاالستعالمعنبعضمعلوماتالمركباتالتابعةللمشترك  
اعتمــادًاعلــىبيانــاتالجهــاتالمختصــةالمصرحبعرضهــامنخالل

موقعاإلنترنت.
تنفيذمجموعةمنالخدماتالتفاعليةالمتاحة: -2

هيخدماتيتمتوفيرهاإلكترونيًابواسطةنظام"تم"للقيامبإجراء  
علــىأوضــاعالمركباتالتابعةللمشــتركإلكترونيًامنخاللالنظام
وذلــكوفــقضوابــطوطريقــةعملكلخدمةحســبمــاهومبين
فــيدليــلالمســتخدمالموجــودعلــىرابــط:www.elm.saويتم
االشــتراكوتفعيــلهــذهالخدماتمنخاللنظــامخدمة”تم”عن

طريقالمستخدمالرئيسي.

ثالثًا:خصوصيةوسريةالبياناتوالمعلومات
اليتحمــلمــزودالخدمــةايمســؤوليةتجــاهأيمنالمشــاكلالتيقد .1
تنتــجبســببصحــةأوتحديــثالمعلومــاتالمقدمــةللمشــتركمــن

الجهاتالمختصةعنطريقالنظام.
يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة .2

منخاللالنظاملألغراضالمحددةلها
يتعهــدالمشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدماتالمتاحة .3
منخاللالنظاموعدمإساءةاستخدامهاوعدمتمريرهاللغيرأوبيعها
أوعرضهاأوالتنازلعنهاإلىأيطرفآخر،وفيحالمخالفةذلكيحق
لمزودالخدمةإنهاءاالشــتراكوقيامالمشــتركبدفعالتعويضالالزم
عنأيأضرارأوخســارةبســببتلكالمخالفةبحســبماتقررهاألنظمة
فيالمملكةالعربيةالســعودية،كمايتحملالمشــترككافةالغرامات

الصادرةبحقهمنالجهاتالمختصة.
يلتزمالمشــتركبعدمتمكينغيرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام .4

ويتمذلكفقطلموظفينتابعينللمشترك.
يتحملالمشــتركوحدهالمسئوليةالكاملةعناستخدامالنظامسواء .5
تــمذلــكعــنطريقالمشــتركمباشــرةأوعنطريــقأيمــنالعاملين

لديهأوغيرهم.
يمتنــععلــىالمشــتركتمكينغيــرالعاملينلديهمناســتخدامالنظام .6

ويتمذلكفقطمنموظفينتابعينللمشترك.

رابعًا:مدةاالشتراك
مــنتاريــخ ميالديــةكاملــة ســنة ســاريالمفعــوللمــدة االشــتراك
تفعيلاالشــتراك)انظرالمادةثامنًا(،ويتجددتلقائيًامالميخطرالمشــترك
مزودالخدمةبرغبتهفيعدمالتجديدقبلشهرمنتاريخنهايةاالشتراك،

أومالميتمإنهائهبموجبالمادة)تاسعًا(.

خامسًا:توفرالخدمة
يبذلمزودالخدمةقصارىجهدهلتوفيرالخدمةعلىمداراألربعوعشرين
ســاعةوخاللالعطلالرســميةمععدمتحملهللمســؤوليةفيحالعدم

توفرالخدمةبسببأيظرفعارض.

سادسًا:تكلفةالخدمة
تكلفةاالشــتراكالســنويفيالخدمة:يتماحتســابتكلفةاالشتراك .1
الســنويفــيالخدمــةفــيبدايــةمــدةاالشــتراكوفــقجدولأســعار
االشــتراكالمبينــةفــيموقعخدمة"تــم"www.elm.sa،ويتمدفع
تكلفةاالشــتراكالســنويبدايةالتعاقدوبعداصــدارفاتورةفينظام

تم"يتمسدادهاعبرنظام"سداد"قبلتفعيلاالشتراك".

تكلفــةالعمليــاتالمنفذة:يتماحتســابتكلفةالعملياتحســبعدد .2
العمليــاتالمنفــذةمــنقبلالمشــتركوفقأســعارالعمليــاتالمبينة
فــيموقــعخدمــة"تــم"www.elm.sa،بحيــثيتــماصــدارفاتــورة
االســتخداممــنخــاللنظــام"تــم"بطريقــةدوريــةبقيمــةالعمليــات

المنفذةليتمسدادهاعبرنظام"سداد".
يجــبعلىالمشــتركدفعتكاليــفالعملياتالمنفذةبنــاءعلىفواتير .3
شــهريةتصدرمنقبلمزودالخدمةويتمســدادهامنِقبلالمشــترك
خــالل15يــوممــنتاريــخإصــدارالفاتــورةويتحمــلالمشــتركجميــع

المسؤولياتالمترتبةعنمخالفتهذلك
تعتبــرالفواتيــرالصــادرةعنمزودالخدمــةصحيحةوغيرقابلــةللتعديل .4
أواالعتراضبعدمرور15خمســةعشــريوماعلىســدادالمشــتركلها
وفيحالوجوداعتراضمنقبلالمشتركخاللالمدةالمحددةيمكن
لمــزودالخدمــةمراجعةتلكالفواتيرعلماأنقــرارهبعدالمراجعةيعتبر

نهائيوهوالمرجعالنهائيلتحديدعددوقيمةالفواتير

سابعًا:تفعيلاالشتراك
يتمتفعيلاالشــتراكخاللأســبوعينمنتاريختقديمطلباالشــتراك 
ويتماإلشعاربالتفعيلبرسالةنصيةعلىجوالالمستخدمالرئيسي

ثامنًا:نهايةاالشتراك
يحــقلمــزودالخدمــةإنهــاءاالشــتراكاوايقــافأيمــنالخدمــاتفي .1

الحاالتالتالية:
اســتخدامالمشــتركللنظامفيغيرالغرضالمخصصله،أوإخالله أ. 

بأحدأحكاموشروطاستخدامالخدمة.
طلــبالجهــاتالمختصــةإيقــافالخدمــةكاملــةعــنالمشــتركاو ب. 
احدىالخدماتالخاصةمثلاصداراالستمارةونقلالملكية،ففي
حالةااليقافالكامللجميعالخدماتيتمإعادةالمبالغالمدفوعة
للمشــتركعــنالمــدةالمتبقيةمناالشــتراكفقــطدونالمطالبة

بأيتعويضآخر.
ت.فــيحــالإســاءةاســتخدامالخدمــةأومخالفةاحكاموشــروطهذا 
االشــتراكأوعــدمســدادالمســتحقاتالماليــةلمــزودالخدمةفي

أوقاتها.
2.ينتهياالشتراكفيحالةالظروفالقاهرة.

3.اذاقــررالمشــتركانهاءاالشــتراكخــاللفترةالعقديجبعليهارســال
خطابرسميالىالمزودبطلبايقافالخدماتوالغاءاالشتراكليتم

تصفيةحسابه.

تاسعًا:المخالفاتوالجزاءات
يحــقلمــزودالخدمــةتوقيــععــددمــنالجــزاءاتعلــىالمشــتركحــال )1
إســاءتهماســتخدامالخدمةأومخالفةاحكاموشــروطهذااالشــتراك
أوتســببهبأضرارماليةومعنويةعلىالمســتفيدينمنالخدمة،حيث

تشملهذهالجزاءاتمايلي:
فــرضغرامــةماليــةقدرهــا)10000(ريــالســعوديفــيحــالقيام .1
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودولــيدونموافقتــهباإلضافــةإلــىكافــةالمخالفــاتالمروريــة

المسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.
فــرضغرامــةماليــةقدرهــا)5000(ريــالســعوديفــيحــالقيــام .2
المشــتركبتســجيلأيشخصكمســتخدمفعلياومفوضداخلي
اودوليولميقمالمشتركبإلغاءاسمالمستخدمبعدانتهاءفترة
العقدالمبرمبينالمشــتركوالمســتفيدمنالخدمةباإلضافةإلى
كافةالمخالفاتالمروريةالمسجلةعلىالمستفيدمنالخدمة.

فرضغرامةماليةتتراوحمابين)5000-10000(ريالسعوديعن .3
أيمخالفةاوتالعبباستخدامالخدمةغيرالحاالتالمذكورةفي

الفقرتينالسابقة.
إيقافاالشتراكفيالخدمةلحينتصحيحالمخالفة. .4
إنهاءاالشتراكبشكلنهائيدوندفعأيتعويضات. .5

تســديدالمخالفــاتالمروريــةوالغرامــاتالماليــةالتــيتترتــبعلــى .6
أو المشــترك المختصــةبســببخطــأ الجهــات المســتفيدينقبــل

تابعيه.
الجــزاءات وتحديــد المخالفــات وتصنيــف تقديــر حــق الخدمــة لمــزود )2
المالئمــةلهــاوتطبيقهذهالجزاءاتمجتمعةاومنفردهحســبحجم
االساءةوالضررالواقعينعلىالمتضرروفقًاللجزاءاتالمذكورةأعاله.
اليعفــيتطبيــقأيمــنالجــزاءاتالــواردةاعــالهعلــىالمشــتركمن )3

مسؤوليتهامامالجهاتالمختصةاوالمستفيدمنالخدمة

عاشرًا:تسويةالخالفات
العربيــة المملكــة فــي بهــا المعمــول لألنظمــة االشــتراك هــذا يخضــع
الســعوديةويجريتنفيذهوتفســيرهبموجبهاوأيخالفينشأعنتطبيق
هــذااالشــتراكأومــايتعلــقبــهواليتوصــلمعــهإلــىتســويةوديــةيتم
حســمهأمامالمحاكمالمختصةوفقًاألنظمةالمملكةالعربيةالسعودية

فيمدينةالرياض.

 احدعشر:التواصل
يتــمإرســالجميــعاإلشــعاراتالخاصــةبخدمــة”تــم”اوالتعديالتعلى .1
شــروطاســتخدامالخدمةإلىالمســتخدمالرئيســيســواءإلكترونيًاعبر
البريداإللكترونيالمحددفينظام"تم"أوعبرالرسائلالنصيةالقصيرة
الــىرقــمالجــوالالمحددفينظام"تم"اوعبررســائلنظامخدمة"تم

أوورقيًاويتمالعملبموجبهامنتاريخإرسالها.

”تــم” بخدمــة الخاصــة والترويجيــة التوعويــة الرســائل يتــمإرســال .2
إلىالمســتخدمالرئيســياوالمســتخدمينالفرعييــنســواءعبــرالبريــد
اإللكترونيأوعبرالرســائلالنصيةالقصيرةاوعبررســائلنظامخدمة

"تم.
إذاارادالمشــتركالحصــولعلــىالدعمالفنــيللخدمةفيحالوجود .3
مشــكلةفــيالنظــاماوخلــلمــايتــماالتصــالعلــىرقمالدعــمالفني

8001244359
إذاارادالمشــتركالتواصــلمعمــزودالخدمةفيحالوجوداقتراحات .4
لتحســينالخدمــةاووجــودأياستفســاراتعامــةيتمذلكعبــرالبريد

info@elm.saااللكترونية

ثانيعشر:احكامعامة
يتحملالمشــترككافةالمســؤولياتالناتجةعــنالطلباتالصادرةمن .1
المستخدمالرئيسيوجميعمستخدميهالفرعيينومايترتبعليهامن

رسوماوتكاليفاوغرامات)مباشرةأوغيرمباشرة(.
يلتــزمالمشــتركوتابعيــهمــنمســتخدمينرئيســينأوفرعييــنبعــدم .2
تقاضــياوتحصيــلأيمبالــغأورســوممنالمســتفيدينمنالخدمة
بإســممــزودالخدمــةاوبإســمالخدمةمقابــلالعملياتالتــيتنفذأو
أليســببآخــر,وفــيحــالثبــوتذلكفإنلمــزودالخدمــةإضافةلما
هــومقــررحالمخالفــةذلك،الحقبإلزامالمشــتركبإعادةجميعماتم
تحصيلــهمــنمبالــغورســومالــىالمســتفيدينمــنالخدمــةالذيــنتم

استحصالهامنهم.
مــزودالخدمــةأيمســؤوليةتجــاهأيخســائرتقــععلــى يتحمــل ال .3
عــناســتخدامالخدمــات ناتجــة غيــرمباشــرة( أو المشترك)مباشــرة

المقدمةفيهذااالشتراك.
تعــدجميــعالبرامجوالتطبيقاتوالشــعاراتالخاصةبهــذاالنظامملكًا .4

لمزودالخدمةواليحقللمشتركبناءأيتطبيقاتأوبرامج.
يحتفــظمــزودالخدمــةبحقهفيتقييداســتخدامالخدمةوذلكبوضع .5

حدأقصىلعددالمستخدمينللنظام.
اليتحمــلمــزودالخدمــةأيمســؤوليةناتجــةعــنإســاءةاســتخدام .6
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبةدونوجودمايثبتعالقةالمســتفيدمن

الخدمةبالمشترك.
يلتزمالمشــتركبعدمتســجيلبياناتأيشــخصكمســتخدمفعلياو .7
مفوضداخلياودوليإالبعدموافقته،كذلكيلتزمالمشتركبإلغاء
تســجيلالمســتخدمفعلياوالمفــوضالداخلياوالدولــيعندانتهاء

العالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمةفورا.
يتحمــلالمشــترككافــةالمســؤولياتالناتجــةعــنإســاءةاســتخدام .8
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشتركبتسجيلمستخدم
فعلــياومفــوضأليمركبــةدونوجــودمايثبــتعالقــةالمســتخدم
الفعليبالمشــترك،أوفيحالعدمإلغاءاســمالمســتخدمالفعلياو

المفوضالمسجلبعدانتهاءالعالقة.
المروريــةالمســجلةعلــى يلتــزمالمشــتركبتحمــلكافــةالمخالفــات .9
المستخدمالفعلياوالمفوضالمسجلمنقبلهإذاثبتأنهلميحق
للمشتركتسجيلهكمستخدمفعلياومفوضاوفيحالعدمازالته

بعدانتهاءالعالقةبينالمشتركوالمستفيدمنالخدمة.
10.فــيحــالإنهــاءأوانتهــاءاشــتراكالمشــتركفــيالخدمةيحــقلمزود
الخدمــةإلغــاءجميــععمليــاتالتحفــظعلــىنقــلالملكيــةللمركبــات
التابعةللمشتركوكذلكإلغاءالمستخدمينالفعليينالمضافينعلى

المركباتالتابعةللمشتركإنوجدت.
11.فــيحــالانتهاءترخيصمزاولةالنشــاطالصادرةمــنالجهاتالمختصة
سيتمايقافبعضالخدماتالتفاعليةوذلكبناءعلىطلبمنهادون

سابقانذار.
12.يحــقلمــزودالخدمــةالقيامبتدقيقعشــوائيعلىاســتخدامالخدمة
منقبلالمشــترك،ولمزودالخدمةالحقفيالمطالبةبكافةالوثائق

التيتساعدهعلىعملذلك.
13.يحتفظمزودالخدمةبحققبولأورفضأيطلباشتراك.

14.يحــقلمــزودالخدمــةاالضافــةأوالتعديــلعلــىأيمــنبنــودهــذه
االحــكاموالشــروطايوقــتدونالرجــوعللمشــترك،حيــثيتمابالغ
المشتركينقبلوقتمناسباليقلعنخمسةاياممنتاريختفعيل
التعديلويكونهذاالتعديلملزمًاللجميعواذارغبالمشتركالغاء

اثرهذاالتعديليجبانيراسل“علم"رسمياليتمتصفيةحسابه.
15.فــيحــالإخــاللأوتأخــرالمشــتركفــيســدادقيمــةأيــةدفعــةمــن
دفعــاتاالشــتراكالســنويأوتكلفــةالعملياتالمنفــذة،يحقلمزود
الخدمةإيقافالخدمةأوإنهاءاالشتراكحسبمايراهمناسبًاويتحمل

المشتركمسؤوليةسدادالمبالغالمستحقةعليه.

ثالثعشر:قائمةالخدمات
للحصــولعلــىالقائمةالمعتمدةللخدماتوواســعارهايجبزيارةموقع
والتعديــل للتغييــر قابلــة االســعار بــأن علمــًا ، www.elm.sa الخدمــة
دونســابقإنــذار.وتقــدمخدمــةتــمالخدمــاتالتاليةعلىحســبنشــاط
المنشــأةوبنــاءعلــىتوجيهــاتاالدارةالعامــةللمــرور)إضافــةاوتغييــر
المفوضالداخليللمركبةلمدةشهرواحد،إصدارتفويضدوليللمركبة،
االســتعالمعــنتفاصيلمخالفــةمرورية،الحصولعلــىقائمةالمخالفات
المدفوعــة،إضافــةاوتغييــرالمســتخدمالفعلــيللمركبــة،التحفــظعلــى
مركبــة،تجديــداســتمارةمركبــة،اصــداررخصةســيرلمركبةجديــدة،ونقل

ملكيةمركبة(.
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