ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
ﻓﺌﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﻤﻮذج اﻻﺷﺘﺮاك9847423907772 :
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
اﺳﻢ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻢ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ:

اﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ:

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة:

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة:

اﻻﺳﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة:

اﻻﺳﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة:
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:

اﻟﻔﺎﻛﺲ:

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:

ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ:

ص.ب:

ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ:

اﺳﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ:

ﻫﺎﺗﻒ :

ﺟﻮال:

اﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:

ﻫﺎﺗﻒ:

ﺟﻮال:

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﺪار اﻟﺴﺠﻞ:

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري:
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ:

ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺇﻋﻼﻥ

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﻃﺒﻲ

ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

ﻧﻘﻞ

ﻧﻔﻂ ﻭﻏﺎﺯ

ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﺗﺄﻣﻴﻦ

ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ

ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ

ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻭﺳﻔﺮ

ﻧﺸﺮ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ

ﺃﺧﺮﻯ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻓﺌﺔ اﻻﺷﺘﺮ اك:

اﻻﺳﻢ:

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺌﺔ:

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد:
رﻗﻢ اﻟﺠﻮال:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:

ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ )ﻳﻌﺒﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻘﻂ(
أﻃﻠﺐ اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ أﻋﻼه و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أﻋﻼه ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﻠﺐ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم وﻗﺼﺮ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وأﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
ً
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم( اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻔﻮض ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
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 ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻨﻲ اﻃﻠﻌﺖ وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.
ﺍﻻﺳﻢ:
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ:

ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺇﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ:
ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻭﺍﺿﺢ.

ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ “ﻋﻠﻢ” ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ920000356:
ﻧﺮﺟﻮ ﻗﺮاءة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺗﺴﻌﻴﺮة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  https://elm.sa/ar/e-services/pages/muqeem.aspxوﺗﻌﺒﺌﺔ ﺣﻘﻠﻲ رﻣﺰ اﻟﻔﺌﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ أﻳﺔ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﻴﻢ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ:

ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻻﺷﺘﺮاك ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻗﺮاراً ﻣﻨﻚ ﺑﺎﻻﻃﻼع واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة أﻋﻼه.

الشروطًواألحكام
أوالً–ًالتعريفات:
علمً .
"علم"ً-مزودًالخدمةً:هيًشركةً ًِ
ِ
"خدمة ًمقيم ًأو ًالخدمة" ً:خدمة ًمقيم ًتتيح ًإمكانية
االستعالمًعنًبعضًمعلوماتًالمقيمينًالتابعينًللمشتركً
والمنشآت ًالتابعة ًله ًاعتمادا ًعلى ًبيانات ًالجهات ًالمختصةً
المصرحًبعرضهاًمنًخاللًموقعًعلىًبياناتًالجهاتًالمختصةً
المصرح ًبعرضها ًمن ًخالل ًموقع ًعلى ًاإلنترنت ًكما ًتتيحً
الخدمات ًالتفاعلية ًالتي ًتوفرها ًإلكترونيا ًللقيام ًبإجراء ًعلىً
أوضاع ًالمقيمين ًالتابعين ًللمشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًلهً
إلكترونيا ًمن ًخالل ًالخدمةً ،وذلك ًباستثناء ًالعمليات ًغيرً
المصرحًبإصدارهاًإلكترونيا ًمنًالجهاتًالمختصةً،وحسبًماً
هوًمذكورًفيًموقعًخدمةًمقيم ً
https://elm.sa/ar/eservices/pages/muqeem.aspx
"المشترك"ً :هو ًالمستفيد ًمن ًخدمة ًمقيم ًللدخول ًإلىً
بياناتًالمقيمينًالذينًتحتًكفالتهً،اوًتحتًكفالةًالمنشآتً
التابعةًلهً ً
"المستخدم ًالرئيسي"ً :هو ًالمستخدم ًالمفوض ًلتمثيلً
المشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًفيًتجديدًاالشتراكًأوًطلبً
االشتراكًفيًخدماتًمقيمًمستقبال ًأوًإضافةًمستخدمينً
إضافيينًأوًأيةًأمورًأخرىًتتعلقًبخدمةًمقيمً،ولهًالصالحيةً
الكاملةًفيًذلكًمنًقبلًالمشتركًوماًيترتبًعلىًذلكًمنً
تكلفةًماديةًعلىًالخدماتًالمطلوبةً .
"مسوق ًالخدمة"ً :هي ًالشركة ًالمناط ًبها ًتسويق ًخدمةً
مقيمً .
"الجهاتًالمختصة"ً:وتعنيًوزارةًالداخليةًأوًأيًجهةًحكوميةً
لهاًعالقةًمباشرةًبالخدمةًالمقدمةً .
"الظروف ًالقاهرة"ً :وهي ًاألسباب ًالخارجة ًعن ًالسيطرةً
المعقولة ًوتشمل ًعلى ًسبيل ًالمثال ًال ًالحصرً :الحرائقً،
الحوادثً،أوًشروطًحكوميةً .
"مقيم ًشامل"ً :تمكن ًهذه ًالخدمة ًالمشترك ًوالمنشآتً
التابعة ًله ًفيها ًمن ًالقيام ًبعدد ًال ًمحدود ًمن ًالعملياتً
التفاعليةًمقابلًاشتراكًسنويًيدفعهًالمشتركًلمرةًواحدةً ً.
"مقيم ًعمليات"ً :تمكن ًهذه ًالخدمة ًالمشترك ًوالمنشآتً
التابعةًلهًذوًاالستخدامًالمحدودًمنًاالستفادةًمنًالخدمةً
مقابلًدفعًاشتراكًسنويًمخفضً.كماًيوجدًرسومًمقابلً
كلًعمليةًتفاعليةًيقومًبهاًالمشتركً٫علماًأنًهذهًالخدماتًمتاحةً
فقطًللفئاتًالثالثًاألولىًمنًفئاتًاالشتراكً ً
ً
ثانياًً-فئةًاالشتراكً :
يجبًعلىًالمشتركًتحديدًفئةًاالشتراكًالتيًيرغبًبهاًوهيً
إما ًاشتراك ًخدمة ًمقيم ًشامل ًأو ًاشتراك ًخدمة ًمقيمً
عملياتً،ويجبًتحديدًالفئةًقبلًبدايةًاالشتراكً .
ً
ثالثاًً-مدةًاالشتراكً :
االشتراكًساريًالمفعولًلمدةًسنةًميالديةًكاملةًمنًتاريخً
تفعيل ًاالشتراكً ،ويتجدد ًتلقائيا ًمالم ًيتم ًإخطار ًالمشتركً
ًعلم ًبرغبته ًفي ًعدم ًالتجديد ًلالشتراك ًقبل ً(ً)30
شركة ِ
ثالثونًيوماًًمنًتاريخًنهايةًاالشتراكً،وذلكًمنًخاللًنموذجً
عدمًالتجديدًالمعدًفيًموقعًالخدمةًاإللكترونيً،أوًماًلمً
يتمًإنهاؤهًبموجبًالمادةًتاسعاً .
ً
رابعاًً-وقتًتوفيرًالخدمةً :
ًعلم ًقصارى ًجهدها ًلتوفير ًالخدمة ًعلى ًمدارً
تبذل ًشركة ِ
األربعة ًوعشرين ًساعة ًوخالل ًالعطل ًالرسمية ًمع ًعدمً
تحملهاًللمسؤوليةًفيًحالًعدمًتوفرًالخدمةًأليًسببًمنً
األسبابً .
خامساًً-التزاماتًالمشتركً :
 .1يتعهد ًالمشترك ًبعدم ًإساءة ًاستخدام ًالمعلوماتً
المقدمة ًإليه ًعن ًطريق ًالنظام ًوقصر ًاستخدامهاً
لألغراضًالمصرحًبهاًفقطًوعدمًتمريرهاًللغيرً.وفيًحالً
مخالفةًذلكًيحقًللمزودًإنهاءًاالشتراكًوقيامًالمشتركً
بدفع ًالتعويض ًالالزم ًعن ًأي ًضرر ًأو ًخسائر ًبسبب ًتلكً
المخالفةً،بحسبًماًتقررهًاألنظمةًالنافذةًفيًالمملكةً
العربية ًالسعوديةً .كما ًيتحمل ًالمشترك ًكافة ًالغراماتً
الصادرةًبحقهًمنًالجهاتًالمختصة.
 .2يتحملًالمشتركًكافةًالمسؤولياتًالناتجةًعنًالطلباتً.1
الصادرةًمنًالمستخدمًالرئيسيًاوًالمستخدمينًالفرعيينً
المعينينًمنًالمشتركًوالمعتمدينًمنًخدمةًمقيم.
.2
ً
سادساًً-بدايةًتفعيلًالخدمةً :
يتعين ًعلى ًالمشترك ًتحديد ًفئة ًاالشتراك ًالذي ًيرغب ًبهً
(مقيمًشاملًأوًمقيمًعمليات)ًومنًثمًيتمًتفعيلًالخدمةً
محلًهذاًاالشتراكًبعدًأسبوعًمنًتاريخًتوقيعًهذاًالنموذجً،
بشرطًاستكمالًكافةًالمستنداتًالالزمة.
ً

سابعاًً-تكلفةًالخدمةً :
يدفع ًالمشترك ًقيمة ًاالشتراك ًالخاصة ًبمنشأته ًالرئيسيةً
والمنشآتًالتابعةًلهًً،وتحسبًعلىًأساسًملحقًتسعيرةً
خدمة ًمقيم ًالموضح ًفي ًhttps://elm.sa/ar/e-
 services/pages/muqeem.aspxوال ًيتحمل ًالمشتركً
أيةًمبالغًأخرىًلمسوق الخدمةً.كماًيحقًلمزودًالخدمةًتغييرً
ملحق ًتسعيرة ًخدمة ًمقيم ًعند ًتجديد ًاالشتراك ًأو ًإضافةً
خدمات ًجديدةً ،ويعتبر ًاستخدام ًالمشترك ًللخدمة ًبعدً
إشعاره ًبالتغيير ًموافقة ًمنه ًعلى ًالقيمة ًالجديدةً ،والتزامً
بدفعًالمبالغًالماليةًوالرسومًالمترتبةًعلىًذلك.
ً
ثامناًً-تسويةًالخالفاتً :
يخضع ًهذا ًاالشتراك ًلألنظمة ًالمعمول ًبها ًفي ًالمملكةً
ويجريًتنفيذهًوتفسيرهًبموجبهاً،وأيًخالفًينشأًعنًتطبيقً
هذاًاالشتراكًأوًماًيتعلقًبهًوالًيتمًالتوصلًإلىًتسويهً،فإنهً
يتمًحسمهًوفقاًألنظمةًالمملكةًالعربيةًالسعودية ً
ً
تاسعاًً-أحكامًعامةً :
 .1الًيتحملًمزودًالخدمةًمسؤوليةًالمشاكلًالناتجةًعنً
صحة ًأو ًتحديث ًالمعلومات ًالمقدمة ًللمشتركً
والمنشآت ًالتابعة ًله ًمن ًالجهات ًالمختصة ًعن ًطريقً
النظام.
 .2يتم ًإرسال ًجميع ًاإلشعارات ًالخاصة ًبخدمة ًمقيم ًإلىً
المستخدم ًالرئيسي ًأو ًالفرعي ًللمشتركً ،ويتم ًالعملً
بموجبها ًمن ًتاريخ ًنشرها ًويشمل ًااللتزام ًبالعمل ًبهاً
كافةًالمنشآتًالتابعةًللمشتركًتحتًهذاًاالشتراك.
 .3الًيتحملًمزودًالخدمةًأيًمسؤوليةًتجاهًأيةًخسائرًتقعً
على ًالمشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًله ً(مباشرة ًأو ًغيرً
مباشرة)ًناتجةًعنًالقيامًبتنفيذًهذاًاالشتراك.
 .4يقرًالمشتركًبتحملًكافة ًالعملياتًالمنفذةًمنًخاللً
المنشأةًالخاصةًبالمشتركًأوًالمنشآتًالتابعةًلهًسواءً
منًالفروعًالمسجلةًحاليا ًضمنًأنظمةًمزودًالخدمةًاوً
ّ
التيًسيتمًافتتاحهاًمستقبالًً.
 .5تعدًجميعًالبرامجًوالتطبيقاتًالخاصةًبهذهًالخدمةًأوً
الموقعًاإللكترونيًالخاصًبهاًملكاًلمزودًالخدمة.
 .6يحتفظًمزودًالخدمةًبحقهًفيًتقييدًاستخدامًالخدمةً
بوضعًحدًأقصىًللدخولًعلىًالموقعًاإللكترونيًالخاصً
بالخدمة.
 .7يلتزم ًالمشترك ًبإشعار ً"علم ً“بأي ًتغيير ًفي ًعنوانه ًأوً
معلوماتهًأوًالمنشآتًالتابعةًله.
ًعلم ًعنً
 .8يوافق ًالمشترك ًعلى ًإخالء ًمسؤولية ًشركة ِ
أخطاءًمقدميًخدماتًاالتصاالتً،مثلًتعطلًاالتصالً
بالموقعًاإللكتروني.
يوافقًالمشتركًعلىًأنًلًعلمًالحقًفيًإتالفًأوًعدمً
ِ
.9
إبرازًأصولًالمستنداتً،ويعتبرًماًتقدمهًعلمًمنًصورًلهاً
ِ
فيًهذاًالشأنًً ًمستندا ًلهًحجةًاإلثباتًلدىًالجهاتً
طالماًأنهاًتحملًشعارًوختمًعلم.
ِ
المختصةًوالقضاءً
لًعلمًإنهاءًاالشتراكًفيًحالًاستخدامًالمشتركً
 .10يحق ً ِ
والمنشآتًالتابعة ًلهًللنظامًفيًغيرًالغرضًالمخصصً
لهً ،أو ًإخالله ًبأحد ًأحكام ًوشروط ًاستخدام ًالخدمةً ،أوً
في ًحال ًطلب ًالجهات ًالمختصة ًإيقاف ًالخدمة ًعنً
المشتركًأوًأيًمنًالمنشآتًالتابعةًلهًوفيًهذهًالحالةً
فقط ًيتم ًإعادة ًالمبالغ ًالمدفوعة ًمن ًالمشترك ًعنً
المدة ًالمتبقية ًمن ًاالشتراك ًفقط ًدون ًالمطالبة ًبأيً
تعويض ًآخرً ،كما ًينتهي ًاالشتراك ًفي ًحالة ًالظروفً
القاهرة.
 .11معًمراعاةًالبندًرقمًً10أعالهًالًيحقًللمشتركًاستردادً
أي ًمبالغ ًمدفوعة ًعند ًطلب ًالغاء ًاالشتراك ًفي ًأيً
وقت ًخالل ًمدة ًاالشتراكً ،حيث ًتعتبر ًقيمة ًاالشتراكً
السنويًغيرًمستردةًبعدًتفعيلًالخدمةًللمشتركًبأيً
حالًمنًاألحوالً،وفيما ًيخصًالنقاطًالخاصةًبالعملياتً
الغيرًمستخدمةًيمكنًللمشتركًاستردادهاًبعدًمخاطبةً
مزودًالخدمةًبخطابًرسميًخاللًمدة ًالًتقلًعنًً30
يوما ًقبل ًتاريخ ًإلغاء ًاالشتراك ًوطلب ًتصفية ًحسابً
الخدمةًالخاصًبه.
عاشراًً-الشروطًواألحكامًالخاصةًبخدمةًمقيمًشاملً :
ً )1تنطبق ًعلى ًخدمة ًمقيم ًشامل ًالمقدمة ًللمشتركً
والمنشآت ًالتابعة ًله ًجميع ًالشروط ًواألحكام ًالسابقة ًمنً
البندًاألولًإلىًالبندًالتاسع.
ً )2يحق ًلمزود ًالخدمة ًتغيير ًملحق ًتسعيرة ًخدمة ًمقيمً
شاملًعندًتجديدًاالشتراكًأوًإضافةًخدماتًجديدةًويعتبرً
استخدام ًالمشترك ًأو المنشآت ًالتابعة ًله ًللخدمة ًبعدً
اشعاره ًبالتغيير ًموافقة ًمنه ًعلى ًالقيمة ًالجديدة ًوااللتزامً
بدفعًالمبالغًالماليةًوالرسومًالمترتبةًعلىًذلك.

الحاديًعشرً-إضافةًمستخدمينًللخدمةً :
يتم ًتحديد ًنوع ًوعدد ًالمستخدمين ًبحسب ًعدد ًالمقيمينً
التابعينًللمشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًوفقًملحقًاألسعارً
ًhttps://elm.sa/ar/e-
ًالموقع
ًفي
المذكور
ً services/pages/muqeem.aspxوفي ًحال ًرغبةً
المشترك ًإضافة ًمستخدمين ًإضافيين ًلمنشأته ًالرئيسية ًأوً
المنشآتًالتابعةًلهًيدفعًالمشتركًالمبلغًالمستحقًعنًكلً
مستخدمًإضافيًوفقًملحقًاألسعارًالمذكورً .
ً
الثانيًعشرً-الشروطًواألحكامًالخاصةًبخدمةًمقيمًعملياتً :
 .1ينطبق ًعلى ًخدمة ًمقيم ًعمليات ًالمقدمة ًللمشتركً
والمنشآتًالتابعةًلهًجميعًالشروطًواألحكامًالسابقةًمنً
البندًاألولًإلىًالبندًالتاسع.
 .2مدة ًصالحية ًالنقاط ًالغير ًمستخدمة ًمن ًالمشتركً
والمنشآت ًالتابعة ًله ًهي ًسنة ًميالدية ًكاملة ًمن ًتاريخً
شراءًالنقاطً،والًتنتهيًبنهايةًفترةًاالشتراكً.
 .3تتم ًعملية ًشراء ًالنقاط ًفي ًخدمة ًمقيم ًعمليات ًمنً
المشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًله ًمن ًخالل ًالموقعً
اإللكتروني ًللخدمة؛ ًبحيث ًيقوم ًالمشترك ًوالمنشآتً
التابعة ًله ًبطلب ًالكمية ًالمراد ًشرائها ًمن ًالنقاط ًعلىً
حسب ًالباقات ًالمتوفرة ًفي ًالخدمة؛ ًومن ًثم ًيتم ًإنشاءً
فاتورةًموحدةًتخصًالمشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًعلىً
ّ
نظام ًسداد ًلحظياًً ،حيث ًيقوم ًالمستخدم ًالمعتمد ًمنً
المشترك ًبسدادها ًفي ًأي ًوقت ًقبل ًانتهاء ًصالحيةً
الفاتورةً ،وتضاف ًالنقاط ًبعد ًذلك ًإلى ًحساب ًالمشتركً
والمنشآتًالتابعةًله.
 .4تتم ًعملية ًسداد ًقيمة ًاالشتراك ًالخاص ًبالمشتركً
والمنشآت ًالتابعة ًله ًفي ًخدمة ًمقيم ًعمليات ًسواءً
لالشتراكًالجديدًأوًلتجديدًاالشتراك؛ًبأنًيتمًإصدارًفاتورةً
موحدةًللمشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًعلىًنظامًسدادً
ّ
فيًاليومًالتاليًمنًطلبًاالشتراكًأوًالتجديدً.
 .5توفر ًخدمة ًمقيم ًعمليات ًإمكانية ًاستعراض ًكافةً
التفاصيل ًالخاصة ًبالمدفوعات ًللنقاط ًاإلضافية ًأو ًعندً
شحنًالرصيدًأوًماًيستهلكهًالمشتركًوالمنشآتًالتابعةً
لهًمنًنقاطًمنًخاللًالعملياتًالتفاعليةً.
 .6تختلفًالعملياتًفيًتكلفتهاًبعددًالنقاطًالمطلوبةًمنً
خالل ًالمشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًله ًمقابل ًكل ًعمليةً،
وبالتاليًيتمًخصمًعددًالنقاطًالمقابلةًللعمليةًمنًرصيدً
المشتركًوالمنشآتًالتابعةًلهًبعدًإتمامًالعمليةًالتفاعليةً
فيًالنظام.
ً
الثالثًعشرً-شروطًتحويلًاالشتراكًبينًفئتيًاالشتراكً :
 .1يحقًللمشتركًتحويلًاشتراكهًمنًاشتراكًفيًخدمةً
مقيمًشاملًإلىًاشتراكًفيًخدمةًمقيمًعملياتًأوً
العكسً،ويتحملًالمشترك ًكل ًماًيترتبًعلىًذلكً
من ًخصومات ًفي ًإلغاء ًاالشتراك ًالسابق ًوجميعً
الرسومًاإلداريةًالمستحقةً.كماًيجبًعلىًالمشتركً
التوقيعًعلىًنموذجًاشتراكًجديد.
 .2فيًحالًتحويلًاالشتراكًمنًخدمةًمقيمًشاملًإلىً
خدمةًمقيمًعملياتًسيتمًتطبيقًماًيلي:
أ .سيتمًتفعيلًاشتراكًالمشتركًفيًخدمةًمقيمً
عمليات ًلمدة ًسنة ًميالدية ًجديدة ًوذلك ًبعدً
اكتمال ًتطبيق ًالمشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًلهً
لكافة ًالشروط ًالخاصة ًبفئة ًاالشتراك ًالجديدةً،
ويتمًبعدًذلكًإلغاءًاالشتراكًالسابقًفيًخدمةً
مقيمًشامل.
ب .ال ًيحق ًللمشترك ًطلب ًتعويضه ًعن ًالفترةً
المتبقيةًمنًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًشامل.
ت .الًيحقًللمشتركًاسترجاع ًالقيمةًالمتبقيةًمنً
فترةًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًشامل
 .3في ًحال ًتحويل ًاالشتراك ًمن ًخدمة ًمقيم ًعملياتً
إلىًخدمةًمقيمًشاملً،سيتمًتطبيقًماًيلي:
أ .سيتمًتفعيلًاشتراكًالمشتركًفيًخدمةًمقيمً
شامل ًلمدة ًسنة ًميالدية ًجديدة ًوذلك ًبعدً
اكتمال ًتطبيق ًالمشترك ًوالمنشآت ًالتابعة ًلهً
لكافة ًالشروط ًالخاصة ًبفئة ًاالشتراك ًالجديدةً،
ويتمًبعدًذلكًإلغاءًاالشتراكًالسابقًفيًخدمةً
مقيمًعمليات.
ب .الًيحقًللمشتركًاسترجاع ًالقيمةًالمتبقيةًمنً
فترةًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًعملياتً،
ت .ال ًيحق ًللمشترك ًطلب ًتعويضه ًعن ًالفترةً
المتبقيةًمنًاالشتراكًفيًخدمةًمقيمًعملياتًً.
 .4تطبيق ًالشروط ًالمذكورة ًأعاله ًعلى ًالمشتركً
والمنشآتًالتابعةًلهً .
ً

