
نموذج اشتراك في خدمة مقيم للمنشآت

معلومات المستخدم الرئيسي التكلفة

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

عملياتشاملفئة االشتراك

معلومات المنشأة

رقم المنشأة بوزارة الداخلية:

الهاتف:

الرمز البريدي:

االسم العربي الكامل للمنشأة:

االسم اإلنجليزي الكامل للمنشأة:

المدينة:

ص.ب:

اسم المدير:

اسم مدير الموارد البشرية:

البريد اإللكتروني للموارد البشرية:  

عدد المقيمين بالمنشأة: رقم السجل التجاري:

تأمينصناعةنفط وغازنقلتعليميطبيحكوميتسويق وإعالنبنوك واستثماراتصاالت وتقنية المعلومات

اك: فئة االشتر

قيمة الفئة:

االسم:

تصديق الغرفة التجارية

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

في حال وجود أية مالحظة أو مشاكل بخصوص الخدمة، نرجو التواصل مباشرة مع مكتب الدعم الفني لشركة “علم” على الرقم:920000356
نرجو قراءة قائمة األسعار من ملحق تسعيرة خدمة مقيم من الموقع اإللكتروني https://elm.sa/ar/e-services/pages/muqeem.aspx وتعبئة حقلي رمز الفئة والسعر المقابل لها.

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

اسم المندوب:

التوقيعختم المنشأة

المنصب:

االسم:

 رقم الهوية:

رقم الجوال:

البريد اإللكتروني:

أخرىنشر ووسائطسياحة وسفرعقاراتإنشائي

موقع الشركة اإللكتروني:

جوال:

االسم العربي المختصر للمنشأة: 

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:

الفاكس:

: هاتف

هاتف:

أطلب اشتراك المنشأة الموضح بياناتها أعاله و المنشآت التابعة لها  كافة في خدمة مقيم للمنشآت والخدمات التابعة لها والسماح للمستخدم الموضح بياناته أعاله باالطالع على المعلومات وطلب 
الخدمات المقدمة من خالل النظام وقصر الصالحية عليه 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) الرئيسي هو المستخدم المفوض لتمثيل المنشآت التابعة لنا في تجديد االشتراك في خدمات إضافية مستقبًال أو إضافة مستخدمين إضافيين للمنشآت 
التابعة لنا أو أية أمور أخرى تتعلق بخدمة مقيم، كما أتعهد بأن جميع البيانات المقدمة في هذا النموذج صحيحة، وسأقوم بإشعار شركة علم عند ترك أي من  المستخدمين للمنشآت التابعة لنا بشكل 

نهائي، علمًا بأنني اطلعت ووافقت على الشروط الواردة في هذا النموذج.

موافقتك على شروط وأحكام االشتراك يعتبر إقرارًا منك باالطالع والموافقة على الشروط الواردة أعاله.

رقم نموذج االشتراك:  اسم مزود الخدمة:

جوال:

اسم المالك:

تاريخ الميالد:

تاريخ اصدار السجل:

9847423907772 مؤسسة أسس البرمجيات لتقنية المعلومات



 

  

 
ً:فئةًاالشتراكً-ثانياً 

وهيً يجبًعلىًالمشتركًتحديدًفئةًاالشتراكًالتيًيرغبًبهًا
ًمقيمً ًخدمة ًاشتراك ًأو ًشامل ًمقيم ًخدمة ًاشتراك إما

ًعمليات،ًويجبًتحديدًالفئةًقبلًبدايةًاالشتراك.
ً

ً:مدةًاالشتراكً-ثالثاً 
االشتراكًساريًالمفعولًلمدةًسنةًميالديةًكاملةًمنًتاريخً

ً ًالمشتركًتفعيل ًإخطار ًيتم ًمالم ًتلقائيا  ًويتجدد االشتراك،
ًِعلم ًًشركة ًالتجديد ًعدم ًفي ً)ًلالشتراكبرغبته (30ًقبل
منًتاريخًنهايةًاالشتراك،ًوذلكًمنًخاللًنموذجًًثالثونًيوماً 

عدمًالتجديدًالمعدًفيًموقعًالخدمةًاإللكتروني،ًأوًماًلمً
. ًيتمًإنهاؤهًبموجبًالمادةًتاسعا 

ً
ً:توفيرًالخدمةوقتًً-رابعاً 

ًمدارً ًعلى ًالخدمة ًلتوفير ًجهدها ًقصارى ًِعلم ًشركة تبذل
ًعدمً ًمع ًالرسمية ًالعطل ًوخالل ًساعة ًوعشرين األربعة
تحملهاًللمسؤوليةًفيًحالًعدمًتوفرًالخدمةًأليًسببًمنً

ًاألسباب.
 

ً:التزاماتًالمشتركً-خامساً 
ًالمعلوماتً .1 ًاستخدام ًإساءة ًبعدم ًالمشترك يتعهد

ًعن ًإليه ًاستخدامهاًًالمقدمة ًوقصر ًالنظام طريق
لألغراضًالمصرحًبهاًفقطًوعدمًتمريرهاًللغير.ًوفيًحالً
مخالفةًذلكًيحقًللمزودًإنهاءًاالشتراكًوقيامًالمشتركً
ًبسببًتلكً ًأوًخسائر بدفعًالتعويضًالالزمًعنًأيًضرر
المخالفة،ًبحسبًماًتقررهًاألنظمةًالنافذةًفيًالمملكةً

ًيتحمل ًكما ًالسعودية. ًالغراماتًًالعربية المشتركًكافة
 الصادرةًبحقهًمنًالجهاتًالمختصة.

يتحملًالمشتركًكافةًالمسؤولياتًالناتجةًعنًالطلباتً .2
الصادرةًمنًالمستخدمًالرئيسيًاوًالمستخدمينًالفرعيينً

 .لمشتركًوالمعتمدينًمنًخدمةًمقيمالمعينينًمنًا
ً

ً:بدايةًتفعيلًالخدمةً-سادساً 
ًفئة ًتحديد ًالمشترك ًعلى ًبهًًيتعين ًيرغب ًالذي االشتراك

)مقيمًشاملًأوًمقيمًعمليات(ًومنًثمًيتمًتفعيلًالخدمةً
محلًهذاًاالشتراكًبعدًأسبوعًمنًتاريخًتوقيعًهذاًالنموذج،ً

 بشرطًاستكمالًكافةًالمستنداتًالالزمة.
 
ً

ً  التعريفات:ً–أوال 
ً.لمِعًمزودًالخدمة:ًهيًشركةًً-"ِعلم"

ً ًأو ًمقيم ًإمكانيةًالخدمة""خدمة ًتتيح ًمقيم  :خدمة
مقيمينًالتابعينًللمشتركًاالستعالمًعنًبعضًمعلوماتًال

ًعلىًبياناتًالجهاتًالمختصةًوالمنشآ ًاعتمادا  ًله تًالتابعة
منًخاللًموقعًعلىًبياناتًالجهاتًالمختصةً المصرحًبعرضهًا
ًتتيحً ًكما ًاإلنترنت ًعلى ًموقع ًخالل ًمن ًبعرضها المصرح

ًعلىًالخدماتًالتفاعلي ًللقيامًبإجراء ًإلكترونيا  ًالتيًتوفرها ة
ًلهً ًالتابعة ًوالمنشآت ًللمشترك ًالتابعين ًالمقيمين أوضاع
ًغيرً ًالعمليات ًباستثناء ًوذلك ًالخدمة، ًخالل ًمن إلكترونيا 
ًمنًالجهاتًالمختصة،ًوحسبً ماًالمصرحًبإصدارهاًإلكترونيا 

ًمذكورًفيًموقعًخدمةًمقيمًهو
-https://elm.sa/ar/e

services/pages/muqeem.aspx 
ًإلىً"المشترك" ًللدخول ًمقيم ًخدمة ًمن ًالمستفيد ًهو :

بياناتًالمقيمينًالذينًتحتًكفالته،ًاوًتحتًكفالةًالمنشآتً
ًالتابعةًلهً

ًالرئيسي" ًال"المستخدم ًالمستخدم ًهو ًلتمثيلً: مفوض
المشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًفيًتجديدًاالشتراكًأوًطلبً
ًأوًإضافةًمستخدمينً االشتراكًفيًخدماتًمقيمًمستقبال 
إضافيينًأوًأيةًأمورًأخرىًتتعلقًبخدمةًمقيم،ًولهًالصالحيةً
الكاملةًفيًذلكًمنًقبلًالمشتركًوماًيترتبًعلىًذلكًمنً

ًتكلفةًماديةًعلىًالخدماتًالمطلوبة.
ًالخدمة" ًخدمةً"مسوق ًتسويق ًبها ًالمناط ًالشركة ًهي :

ًمقيم.
وتعنيًوزارةًالداخليةًأوًأيًجهةًحكوميةً"الجهاتًالمختصة" :ً

ًلهاًعالقةًمباشرةًبالخدمةًالمقدمة.
ًالقاهرة" ًالسيطرةً"الظروف ًعن ًالخارجة ًاألسباب ًوهي :

ًالحرائق،ً ًالحصر: ًال ًالمثال ًسبيل ًعلى ًوتشمل المعقولة
ًوطًحكومية.الحوادث،ًأوًشر
ًشامل" ًوالمنشآتً"مقيم ًالمشترك ًالخدمة ًهذه ًتمكن :

ًالعملياتً ًمن ًمحدود ًال ًبعدد ًالقيام ًمن ًفيها ًله التابعة
ًالتفاعليةًمقابلًاشتراكًسنويًيدفعهًالمشتركًلمرةًواحدة.ً

ًعمليات" ًوالمنشآتً"مقيم ًالمشترك ًالخدمة ًهذه ًتمكن :
منًالخدمةًًالتابعةًلهًذوًاالستخدامًالمحدودًمنًاالستفادة

مقابلًدفعًاشتراكًسنويًمخفض.ًكماًيوجدًرسومًمقابلً
علماًأنًهذهًالخدماتًمتاحة٫ًًكلًعمليةًتفاعليةًيقومًبهاًالمشترك

ًفقطًللفئاتًالثالثًاألولىًمنًفئاتًاالشتراكً
ً

ً:تكلفةًالخدمةً-سابعاً 
ًالرئيسيةً ًبمنشأته ًالخاصة ًاالشتراك ًقيمة ًالمشترك يدفع
ًوتحسبًعلىًأساسًملحقًتسعيرةً والمنشآتًالتابعةًلهً،

ً ًفي ًالموضح ًمقيم https://elm.sa/ar/e-خدمة
services/pages/muqeem.aspx ًيتح ًالمشتركًوال مل

يحقًلمزودًالخدمةًتغييرً أيةًمبالغًأخرىًلمسوق كمًا الخدمةً.
ملحقًتسعيرةًخدمةًمقيمًعندًتجديدًاالشتراكًأوًإضافةً

ًاستخ ًويعتبر ًجديدة، ًبعدًخدمات ًللخدمة ًالمشترك دام
ًوالتزامً ًالجديدة، ًالقيمة ًعلى ًمنه ًموافقة ًبالتغيير إشعاره

 بدفعًالمبالغًالماليةًوالرسومًالمترتبةًعلىًذلك.
ً

ً:تسويةًالخالفاتً-ثامناً 
ًالمملكةً ًفي ًبها ًالمعمول ًلألنظمة ًاالشتراك ًهذا يخضع
عنًتطبيقً وأيًخالفًينشًأ ويجريًتنفيذهًوتفسيرهًبموجبهاً،

فإنهًهذًا يتعلقًبهًوالًيتمًالتوصلًإلىًتسويهً، االشتراكًأوًمًا
ًألنظمةًالمملكةًالعربيةًالسعودية ًيتمًحسمهًوفقا 

ً
ً:أحكامًعامةً-تاسعاً 

الًيتحملًمزودًالخدمةًمسؤوليةًالمشاكلًالناتجةًعنً .1
ًا ًتحديث ًأو ًللمشتركًصحة ًالمقدمة لمعلومات

ًطريقًوالمنشآ ًعن ًالمختصة ًالجهات ًمن ًله ًالتابعة ت
 النظام.

2. ً ًمقيم ًبخدمة ًاإلشعاراتًالخاصة ًجميع ًإرسال إلىًيتم
ًالفرعيًللمشترك ًالرئيسيًأو ًويتمًالعملًالمستخدم ،

ً ًويشمل ًنشرها ًتاريخ ًمن ًبهاًًااللتزامبموجبها بالعمل
 .للمشتركًتحتًهذاًاالشتراكًكافةًالمنشآتًالتابعة

الًيتحملًمزودًالخدمةًأيًمسؤوليةًتجاهًأيةًخسائرًتقعً .3
ًالم ًغيرًعلى ًأو ً)مباشرة ًله ًالتابعة ًوالمنشآت شترك

 مباشرة(ًناتجةًعنًالقيامًبتنفيذًهذاًاالشتراك.
ًالمشتركًبتحملًكافة .4 العملياتًالمنفذةًمنًخاللًًيقر

المنشأةًالخاصةًبالمشتركًأوًالمنشآتًالتابعةًلهًسواءً
ًضمنًأنظمةًمزودًالخدمةً اوًمنًالفروعًالمّسجلةًحاليا 

ًالتيًسيتمًافتتاحهاًمس  .ًتقبال 
تعدًجميعًالبرامجًوالتطبيقاتًالخاصةًبهذهًالخدمةًأوً .5

ًلمزودًالخدمة.  الموقعًاإللكترونيًالخاصًبهاًملكا 
يحتفظًمزودًالخدمةًبحقهًفيًتقييدًاستخدامًالخدمةً .6

بوضعًحدًأقصىًللدخولًعلىًالموقعًاإللكترونيًالخاصً
 بالخدمة.

7. ً ً"علم ًالمشتركًبإشعار ًفيًعنوان“يلتزم ًأوًبأيًتغيير ه
 أوًالمنشآتًالتابعةًله.ًمعلوماته

ًالمش .8 ًِعلميوافق ًشركة ًمسؤولية ًإخالء عنًًتركًعلى
ًمثلًتعطلًاالتصالً أخطاءًمقدميًخدماتًاالتصاالت،

 بالموقعًاإللكتروني.
يوافقًالمشتركًعلىًأنًلًِعلمًالحقًفيًإتالفًأوًعدمً .9

ويعتبرًماًتقدمهًِعلمًمنًصورًلهاً إبرازًأصولًالمستنداتً،
ًلهًحجةًاإلثباتًلدىًالجهاتًفيً ًمستندا  ً ًالشأنً هذا

 .طالماًأنهاًتحملًشعارًوختمًِعلمًالمختصةًوالقضاء
لًِعلمًإنهاءًاالشتراكًفيًحالًاستخدامًالمشتركًًيحق .10

ًالغرضًالمخصصً والمنشآتًالتابعةًلهًللنظامًفيًغير
ًأوً ًأوًإخاللهًبأحدًأحكامًوشروطًاستخدامًالخدمة، له،

ًالجها ًطلب ًحال ًعنًفي ًالخدمة ًإيقاف ًالمختصة ت
المشتركًأوًأيًمنًالمنشآتًالتابعةًلهًوفيًهذهًالحالةً
ًعنً ًالمشترك ًمن ًالمدفوعة ًالمبالغ ًإعادة ًيتم فقط
ًبأيً ًالمطالبة ًالمتبقيةًمنًاالشتراكًفقطًدون المدة
ًالظروفً ًحالة ًفي ًاالشتراك ًينتهي ًكما ًآخر، تعويض

 القاهرة.
ًاستردادللمشتركًيحقًأعالهًال10ًًمعًمراعاةًالبندًرقمً .11

ً ًالغاء ًطلب ًعند ًمدفوعة ًمبالغ ًأيًأي ًفي االشتراك
ًقيمةًاالشتراكًوقتًخاللًمدةًاالشتراك ًحيثًتعتبر ،

السنويًغيرًمستردةًبعدًتفعيلًالخدمةًللمشتركًبأيً
يخصًالنقاطًالخاصةًبالعملياتًًالًمنًاألحوال،ًوفيماح

بعدًمخاطبة ًالغيرًمستخدمةًيمكنًللمشتركًاستردادهًا
30ًالًتقلًعنًًمزودًالخدمةًبخطابًرسميًخاللًمدة

ً ًإلغاء ًتاريخ ًقبل ًحسابًًاالشتراكيوما  ًتصفية وطلب
 الخدمةًالخاصًبه.

 
ً:الشروطًواألحكامًالخاصةًبخدمةًمقيمًشاملً-عاشراً 

1. 1ً ًللمشتركً( ًالمقدمة ًشامل ًمقيم ًخدمة ًعلى تنطبق
ًمنً ًالسابقة ًالشروطًواألحكام ًجميع ًله والمنشآتًالتابعة

 البندًاألولًإلىًالبندًالتاسع.
2. 2ً ًمقيمً( ًخدمة ًتسعيرة ًملحق ًتغيير ًالخدمة ًلمزود يحق

تًجديدةًويعتبرًشاملًعندًتجديدًاالشتراكًأوًإضافةًخدما
ً ًالمشترك ً أواستخدام ًالمنشآت ًللخدمة ًله بعدًالتابعة

ًموافقةًمنهًعلىًالقيمةًالجديدةًوااللتزامً اشعارهًبالتغيير
 والرسومًالمترتبةًعلىًذلك.بدفعًالمبالغًالماليةً

ً:إضافةًمستخدمينًللخدمةً-الحاديًعشر
ًالمقيمينً ًبحسبًعدد ًالمستخدمين ًوعدد ًنوع ًتحديد يتم
التابعينًللمشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًوفقًملحقًاألسعارً

ًالموقع ًفي https://elm.sa/ar/e-ًالمذكور
services/pages/muqeem.aspxًًًرغبة ًحال وفي

ًالرئيسيةً أوًالمشتركًإضافةًمستخدمينًإضافيينًلمنشأته
تابعةًلهًيدفعًالمشتركًالمبلغًالمستحقًعنًكلًالًالمنشآت

ًمستخدمًإضافيًوفقًملحقًاألسعارًالمذكور.
ً

ً:الشروطًواألحكامًالخاصةًبخدمةًمقيمًعملياتً-الثانيًعشر
ًللمشتركً .1 ًالمقدمة ًعمليات ًمقيم ًخدمة ًعلى ينطبق

والمنشآتًالتابعةًلهًجميعًالشروطًواألحكامًالسابقةًمنً
 تاسع.البندًاألولًإلىًالبندًال

ًالمشتركً .2 ًمن ًمستخدمة ًالغير ًالنقاط ًصالحية مدة
ًميالدي ًهيًسنة ًله ًتاريخوالمنشآتًالتابعة ًمن ًكاملة ًة

 لنقاط،ًوالًتنتهيًبنهايةًفترةًاالشتراك.ًشراءًا
ًمنً .3 ًعمليات ًمقيم ًخدمة ًفي ًالنقاط ًشراء ًعملية تتم

ًالموقعً ًخالل ًمن ًله ًالتابعة ًوالمنشآت المشترك
ًوالمنشآتً ًالمشترك ًيقوم ًبحيث ًللخدمة؛ اإللكتروني
ًعلىً ًالنقاط ًمن ًشرائها ًالمراد ًالكمية ًبطلب ًله التابعة
ًومنًثمًيتمًإنشاءً حسبًالباقاتًالمتوفرةًفيًالخدمة؛

تركًوالمنشآتًالتابعةًلهًعلىًفاتورةًمّوحدةًتخصًالمش
ً ًمنًً،لحظياً نظامًسداد ًالمعتمد ًالمستخدم حيثًيقوم

ًصالحيةً ًانتهاء ًقبل ًوقت ًأي ًفي ًبسدادها المشترك
ًذلكًإلىًحسابًالمشترك ًوتضافًالنقاطًبعد ًالفاتورة،

 والمنشآتًالتابعةًله.
ًبالمشتركً .4 ًالخاص ًاالشتراك ًقيمة ًسداد ًعملية تتم

ًخ ًفي ًله ًالتابعة ًوالمنشآت ًسواء  ًعمليات ًمقيم دمة
فاتورةًًلالشتراك بأنًيتمًإصداًر الجديدًأوًلتجديدًاالشتراكً؛

مّوحدةًللمشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًعلىًنظامًسدادً
 فيًاليومًالتاليًمنًطلبًاالشتراكًأوًالتجديد.ً

ًكافةً .5 ًاستعراض ًإمكانية ًعمليات ًمقيم ًخدمة توفر
ًاإلضاف ًللنقاط ًبالمدفوعات ًالخاصة ًعندًالتفاصيل ًأو ية

شحنًالرصيدًأوًماًيستهلكهًالمشتركًوالمنشآتًالتابعةً
 لهًمنًنقاطًمنًخاللًالعملياتًالتفاعلية.ً

تختلفًالعملياتًفيًتكلفتهاًبعددًالنقاطًالمطلوبةًمنً .6
ً ًكل ًمقابل ًله ًالتابعة ًوالمنشآت ًالمشترك ًعملية،خالل

وبالتاليًيتمًخصمًعددًالنقاطًالمقابلةًللعمليةًمنًرصيدً
تركًوالمنشآتًالتابعةًلهًبعدًإتمامًالعمليةًالتفاعليةًالمش

 فيًالنظام.
ً

ً:شروطًتحويلًاالشتراكًبينًفئتيًاالشتراكً-الثالثًعشر
يحقًللمشتركًتحويلًاشتراكهًمنًاشتراكًفيًخدمةً .1

مقيمًشاملًإلىًاشتراكًفيًخدمةًمقيمًعملياتًأوً
ًيترتبًعلىًذلكً ًويتحملًالمشتركًكلًما العكس،

ً ًخصومات ًوجميمن ًالسابق ًاالشتراك ًإلغاء عًفي
يجبًعلىًالمشتركًًالرسومًاإلداريةًالمستحقة.ًكما

 التوقيعًعلىًنموذجًاشتراكًجديد.
فيًحالًتحويلًاالشتراكًمنًخدمةًمقيمًشاملًإلىً .2

 خدمةًمقيمًعملياتًسيتمًتطبيقًماًيلي:
سيتمًتفعيلًاشتراكًالمشتركًفيًخدمةًمقيمً .أ

ًجديدة ًميالدية ًسنة وذلكًبعدًًعملياتًلمدة
ًلهً ًالتابعة ًوالمنشآت ًالمشترك ًتطبيق اكتمال

ًطًالخاصةًبفئةًاالشتراكًالجديدة،لكافةًالشرو
السابقًفيًخدمةًًاالشتراكويتمًبعدًذلكًإلغاءً

 مقيمًشامل.
ًالفترةً .ب ًعن ًتعويضه ًطلب ًللمشترك ًيحق ال

 المتبقيةًمنًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًشامل.
متبقيةًمنًالقيمةًالًاسترجاعالًيحقًللمشتركً .ت

 فترةًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًشامل
فيًحالًتحويلًاالشتراكًمنًخدمةًمقيمًعملياتً .3

 :ماًيليإلىًخدمةًمقيمًشامل،ًسيتمًتطبيقً
سيتمًتفعيلًاشتراكًالمشتركًفيًخدمةًمقيمً .أ

ًبعدً ًوذلك ًجديدة ًميالدية ًسنة ًلمدة شامل
ًلهً ًالتابعة ًوالمنشآت ًالمشترك ًتطبيق اكتمال

ًاصةًبفئةًاالشتراكًالجديدة،الخلكافةًالشروطً
السابقًفيًخدمةًًاالشتراكويتمًبعدًذلكًإلغاءً

 .مقيمًعمليات
القيمةًالمتبقيةًمنًًاسترجاعالًيحقًللمشتركً .ب

 فترةًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًعمليات،ً
ًالفترةً .ت ًعن ًتعويضه ًطلب ًللمشترك ًيحق ال

 المتبقيةًمنًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًعمليات.ًً
4. ً ًأعاله ًالمذكورة ًالشروط ًالمشتركًتطبيق على

ً.والمنشآتًالتابعةًله
 

ً

 الشروطًواألحكام
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