
يحــق للمشــترك إيقــاف دفــع أي رســوم لـــ ِعلــم بســبب ذلــك 
الخــاف. 

17. ال تتحمــل ِعلــم أي أضــرار تقــع علــى المشــترك / المســتفيد 

فــي حالــة إخــال الجهــة المختصــة او الجهــات ذات العاقــة 
بالتزاماتها.

18. يوافــق المشــترك علــى أن ل ِعلــم الحــق فــي إتــاف أو 

عــدم إبــراز أصــول المســتندات ومــن ضمنهــا نمــوذج هــذا 
هــذا  فــي  صــور  مــن  ِعلــم  تقدمــه  مــا  ويعتبــر  اإلشــتراك، 
الشــأن مســتندًا لــه حجيــة االثبــات لــدى الجهــات المختصــة 
أو الجهــات ذات العاقــة والقضــاء طالمــا أنهــا تحمــل شــعار 

وختــم ِعلــم انهــا طبــق األصــل. 
19. فــي حــال توقيــع المشــترك علــى نمــوذج إشــتراك ال يحتــوي 

الشــروط واألحــكام الخاصــة بالخدمــة؛ فــإن المشــترك يقــر 
حتــى  بالخدمــة  الخاصــة  واالحــكام  بالشــروط  يلتــزم  بــأن 
لــو لــم تكــن فــي النمــوذج الــذي تــم توقيعــه حيــث يجــب 
علــى المشــترك المطالبــة بنمــوذج يحتــوي علــى الشــروط 
واالحــكام  الشــروط  وجــود  عــدم  حــال  وفــي  واألحــكام. 
علــى النمــوذج فــإن المشــترك يوافــق علــى احقيــة ِعلــم 
بإبــراز الشــروط واالحــكام المعتمــدة لديهــا فــي حــال وجــود 
لــو كانــت لدعــوى قضائيــة ويوافــق  لهــا حتــى  أي حاجــة 
المشــترك علــى أن ذلــك يعــد مســتندًا لــه حجيــة االثبــات 

لــدى الجهــات المختصــة او الجهــات ذات العاقــة. 
بنــد مــن بنــود هــذا االشــتراك الغيــا  20. فــي حــال كــون أي 

باتفــاق الطرفيــن أو بحكــم قضائــي، أو لكونــه غيــر قابــل 
للتنفيــذ أو الســتحالة تطبيقــه؛ فــأن ذلــك يجــب أال يؤثــر 

علــى صحــة ونفــاذ مــا تبقــى مــن بنــود هــذا االشــتراك.  
بتمثيــل  مخــول  أنــه  اإلشــتراك  هــذا  علــى  الموقــع  يقــر   .21

المســؤوليات  المشــترك بشــكل نظامــي، ويتحمــل كافــة 
المترتبــة حــال عــدم صحــة ذلــك.

22. يلتــزم المشــترك بتوفيــر التجهيــزات الفنيــة الخاصــة بــه علــى 

حســابه وذلــك لتشــغيل الخدمــة ويشــمل ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر تركيــب وتهيئــة األجهــزة وتوفيــر خدمــة 
يلتــزم  كمــا  اإلتصــال،  وشــرائح  التتبــع  وأجهــزة  اإلنترنــت 

بتدريــب المســتفيدين مــن الخدمــة.
الثاني عشر: التواصل 

الرســائل  أو  المشــترك علــى أن جميــع اإلشــعارات  1. يوافــق 
ســيتم  مســارات  بخدمــة  الخاصــة  والترويجيــة  التوعويــة 
ــًا  إرســالها إلــى المســتخدم الرئيســي ســواء الكترونيــًا أو ورقي
أو نشــرها مــن خــال موقــع الخدمــة أو عبــر الرســائل النصيــة 
القصيــرة، ويتــم العمــل بموجبهــا مــن تاريــخ إرســالها او نشــرها 

فــي موقــع الخدمــة اإللكترونــي. 
2. يقــوم المشــترك باالتصــال علــى رقــم الدعــم الفنــي الموضــح 
فــي موقــع الخدمــة االلكترونــي فــي حــال وجــود مشــكلة 
اقتــراح لتحســين  أو  أو استفســار  الخدمــة  أو خلــل مــا فــي 
التعليمــات  اتبــاع  المشــترك  وعلــى  الخدمــة،  مســتوى 

الفنــي لمعالجــة االمــر.  الدعــم  المقدمــة مــن 
3. ال تعتبــر أي مراســات مســتلمة مــن ِعلــم مــا لــم يصــل إلــى 
المشــترك إخطــار ســواء كان إلكترونًيــا أو خطًيــا يؤكــد إســتام 

المراســات او اإلخطــارات.
فــي  تعديــل  أو  تغييــر  بــأي  ِعلــم  بتزويــد  المشــترك  يلتــزم   .4
مراســات  أو  تعليمــات  أي  وتعتبــر  معلوماتــه  أو  عنوانــه 
مبلغــة للمشــترك ومســتلمه منــه حــال عــدم التزامــه بذلــك.

الثالث عشر: تسوية الخالفات
يخضــع هــذا االشــتراك لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة 
بموجبهــا وأي  تنفيــذه وتفســيره  الســعودية ويجــري  العربيــة 
خــاف ينشــأ عــن تطبيــق هــذا االشــتراك أو مــا يتعلــق بــه وال 
يتوصــل معــه إلــى تســوية وديــة يتــم حســمه أمــام المحاكــم 
فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ألنظمــة  وفقــًا  المختصــة 

مدينــة الريــاض.

أطــراف ثالثــة ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
مقدمــي خدمــات االتصــاالت او تعطــل االتصــال بالموقــع 
فــي  ِعلــم  مســؤولية  بعــدم  المشــترك  ويقــر  اإللكترونــي، 
الربــط  علــى  اإلنترنــت  خدمــات  مقدمــي  قــدرة  عــدم  حــال 
اإللكترونــي مــع الخدمــة أو فــي حــال عــدم قــدرة األنظمــة 
القائمــة لديهــم او لــدى المشــترك علــى تقديــم الخدمــات 

المائــم. بالشــكل 
الخدمــة بكافــة  أو  الموقــع  يلتــزم المشــترك أال يســتخدم   .6
خدماتــه المباشــرة أو الغيــر مباشــرة علــى نحــو يكــون فيــه 
انتهــاك أو مخالفــة ألي مــن األنظمــة أو اللوائــح المعمــول 

بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
7. يلتــزم المشــترك بدفــع التعويــض الــازم ل ِعلــم عــن أي أضــرار 
أو خســائر تتكبدهــا ِعلــم بســبب مخالفــة المشــترك ألنظمــة 
الجهــة المختصــة أو متطلباتهــا أو إســاءة اســتخدام خدمــة 
مســارات بحســب مــا تقــرره اآلنظمــة النافــذة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية. 
8. يلتــزم المشــترك بعــدم انتهــاك أي حقــوق للغيــر بمــا فــي ذلــك 
محاولــة اســتخدام الحســاب الخــاص بمشترك/مشــتركين آخريــن 
ألي غــرض كان، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
حقــوق المؤلــف أو بــراءات االختــراع أو العامــات التجاريــة أو 
األســماء التجاريــة أو غيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، أو 
التشــهير أو التهديــد بصــورة غيــر مشــروعة أو غيــر نظاميــة، أو 
تقديــم معلومــات كاذبــة أو مــزورة أو غيــر دقيقــة أو مضللــة.

9. يحــق ل ِعلــم إيقــاف او عــدم التعامــل مــع أي مــن مقدمــي 
الحصــر:  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ذلــك  ويشــمل  الخدمــات 
مقدمــي خدمــات االتصــاالت واالنترنــت وال تتحمــل ِعلــم أي 
مســؤولية تجــاه المشــترك او غيــره ويقــر المشــترك بعــدم 
ــغ  ــات ماليــة ســواء عــن المبال مســؤولية ِعلــم عــن أي مطالب

المدفوعــة مــن المشــترك او تعويضــات ماليــة.  
10. يقــر المشــترك بــأن اســتخدام المشــترك لخدمــة مســارات  هــو 

علــى مســؤوليته الشــخصية، حيــث ال تقــدم علــم أي مصادقــة 
أو كفالــة أو ضمــان بتقديــم الخدمــة مــن حيــث التوفــر وال 
مــن حيــث مســتوى الجــودة والدقــة واألمــن مــن أي نــوع مــن 
األنــواع ســواء كان صريحــا أو ضمنيــا، ويقــر ويوافــق المشــترك 
بأنــه فــي حــال تقــررت مســؤولية ِعلــم عــن طريــق الجهــات 
المختصــة فإنهــا تنحصــر فــي إعــادة المبالــغ التــي دفعــت عــن 

العمليــة التــي نتجــت عنهــا مســؤولية ِعلــم.
11. طرفــا العاقــة فــي هــذا االشــتراك هما ِعلم والمشــترك 

بيــن  تعاقديــة  عاقــة  أي  فــي  طــرف  ِعلــم  تعتبــر  وال 
المشــترك وأطــراف أخــرى وليســت ملزمــة بتقديــم أي 
تلــك  مــع  المشــترك  تعاقــد  علــى  بنــاًء  للغيــر  خدمــات 

او غيرهــا.  االطــراف 
12. تعــد جميــع البرامــج والتطبيقــات والشــعارات الخاصــة بهــذا 

يحــق  وال  ِعلــم  ل  ملــكًا  االلكترونــي  الموقــع  أو  الخدمــة 
للمشــترك بنــاء أي تطبيقــات أو برامــج عليهــا.

13. تحتفــظ ِعلــم بحقهــا فــي تقييــد اســتخدام الخدمــة وذلــك 

بوضــع حــد أقصــى لعــدد مســتخدمي الخدمــة.
بتدقيــق عشــوائي علــى اســتخدام  القيــام  ِعلــم  يحــق ل   .14

الخدمــة مــن قبــل المشــترك، ول ِعلــم الحــق فــي المطالبــة 
ــك. ــام ذل ــى القي ــي تســاعدها عل ــق الت بكافــة الوثائ

15. يحــق ل ِعلــم االضافــة أو التعديــل علــى أي مــن بنــود هــذه 

االحــكام والشــروط فــي اي وقــت دون الرجــوع للمشــترك، 
حيــث يتــم إبــاغ المشــترك قبــل وقــت مناســب مــن تاريــخ 
تفعيــل التعديــل، ويكــون هــذا التعديــل ملزمــًا للجميــع، وإذا 
رغــب المشــترك إلغــاء أثــر هــذا التعديــل فيجــب ان يراســل 

ِعلــم رســميا ليتــم تصفيــة حســابه.
16. إذا كان لــدى المشــترك أي خــاف مــع الجهــة المختصــة 

أن  علــى  ويوافــق  يقــر  فإنــه  العاقــة،  ذات  الجهــات  أو 
ِعلــم لــن تتدخــل فيــه إال بنــاًء علــى طلــب الجهــة المختصــة 
ــه ذلــك الطلــب، كمــا ال  الرســمي وفــي الحــد الــذي يقتضي

عاشرًا: خصوصية وسرية البيانات والمعلومات
1. ال تتحمــل ِعلــم أي مســؤولية تجــاه أي مــن المشــاكل التــي 
المقدمــة  المعلومــات  تحديــث  أو  بســبب صحــة  تنتــج  قــد 
للمشــترك مــن الجهــات ذات العاقــة عــن طريــق الخدمــة.

2. يتعهــد المشــترك باســتخدام البيانــات والمعلومــات والخدمــات 
المتاحــة مــن خــال الخدمــة لألغــراض المحــددة لهــا. 

الــواردة والمســجلة فــي  المعلومــات والبيانــات  إن جميــع   .3
ــر معلومــات ســرية ويتعهــد المشــترك  خدمــة مســارات تعتب
بيعهــا  أو  للغيــر  تمريرهــا  اســتخدامها وعــدم  إســاءة  بعــدم 
أو عرضهــا أو التنــازل عنهــا إلــى أي طــرف آخــر، وفــي حــال 
مخالفــة ذلــك يحــق ل ِعلــم إنهــاء االشــتراك وقيــام المشــترك 
بدفــع التعويــض الــازم عــن أي أضــرار أو خســارة بســبب تلــك 
المخالفــة بحســب مــا تقــرره األنظمــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، كمــا يتحمــل المشــترك كافــة الغرامــات الصــادرة 

بحقــه مــن الجهــات المختصــة أو ذات العاقــة.
4. يلتــزم المشــترك بعــدم تمكيــن غيــر العامليــن لديــه المصــرح 

لهــم مــن اســتخدام الخدمــة.
5. يتحمــل المشــترك وحــده المســئولية الكاملــة عــن اســتخدام 
الخدمــة ســواء تــم ذلــك عــن طريــق المشــترك مباشــرة أو عــن 

طريــق أي مــن العامليــن لديــه أو غيرهــم.
6. يجــوز ل ِعلــم اإلطــاع علــى المعلومــات والبيانــات واإلفصــاح 
للجهــة المختصــة والجهــات ذات العاقــة وذلــك فيمــا يتعلــق 
طريــق  عــن  المشــترك  مــن  المدخلــة  المعلومــات  بكافــة 
الخدمــة حســب مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل كمــا يمكــن ل 
ــة. ــات ألغــراض إحصائي ــم اســتخدام تلــك المعلومــات والبيان ِعل
7. تســري أحــكام هــذا البنــد علــى المشــترك والعامليــن لديــه 

بعــد انتهــاء او إنهــاء االشــتراك معــه. 
الحادي عشر: أحكام عامة: 

1. يخضــع هــذا االشــتراك لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويجــري تنفيــذه وتفســيره 
بموجبهــا وأي خــاف ينشــأ عــن تطبيــق هــذا االشــتراك أو 
مــا يتعلــق بــه وال يتوصــل إلــى تســوية يتــم حســمه وفقــًا 

ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية.
بهــذه  المتعلقــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  جميــع  تعتبــر   .2
الخدمــة )ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: البرامج 
والتصاميــم  االختــراع  وبــراءات  والتطبيقــات  والخدمــات 
التجاريــة(  والعامــات  واألســماء  والشــعارات  والرســومات 
االتفاقيــة  أو  العقــود  أو  األنظمــة  بموجــب  ِعلــم  ل  ملــكا 
الموقعــة بينــه وبيــن أصحابهــا، وال تســمح ِعلــم للمشــترك 
باســتخدام المعلومــات أو المــواد الموجــودة فــي الخدمــة 
اال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة منهــا، علــى 

التاليــة:  أن أي موافقــة تخضــع للشــروط 
• ال يجــوز توزيــع أو بيــع أي جــزء مــن محتــوى الخدمــة ألغــراض 

تجاريــة أو سياســية.
• ال يجــوز تعديــل أي جــزء مــن محتــوى الخدمــة بــأي شــكل مــن 

اآلشــكال.
• يجــب أن ُيظهــر المشــترك التنويــه الخــاص بحقــوق النشــر علــى 

كل نســخة أو جــزء منهــا وتاريــخ الطباعــة.
3. ال تتحمــل ِعلــم أي مســؤولية ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام 

الخدمــة أو التحايــل باســتخدامها.
4. يقر المشــترك أن ِعلم ال تتحمل مســؤولية المشــاكل الناتجة 
خدمــة  عــن  المشــترك  مــن  المقدمــة  البيانــات  صحــة  عــن 
مســارات او مــن الجهــات ذات العاقــة او غيرهمــا. كمــا يقــر 
المشــترك بــأن ِعلــم ال تتحمــل أي مســؤولية تجــاه أي خســائر 
تقــع علــى المشــترك )مباشــرة أو غيــر مباشــرة( ناتجــة عــن 

اســتخدام الخدمــات المقدمــة فــي هــذ ا االشــتراك.
5. يوافــق المشــترك علــى إخــاء مســؤولية ِعلــم عــن أخطــاء أي 

خدمة مسارات إلدارة أساطيل المركبات
بيانات المنشأة

تاريخ انتهاء السجل التجاريرقم السجل التجاريتاريخ اصدار السجل التجاريالرقم بوزارة الداخلية

االسم المختصر باالنجليزياالسم المختصر بالعربياالسم الكامل باالنجليزياالسم الكامل بالعربي

عنوان المنشأة
موقع الشركة اإللكترونيرقم الفاكسرقم الهاتفالرمز البريديصندوق البريدالمدينة

    

معلومات مدير المنشأة
رقم الهويةالبريد اإللكترونيرقم الهاتفرقم الجوالاالسم

    

بيانات المستخدم الرئيسي
رقم الهويةالبريد اإللكتروني للشركةرقم الهاتفرقم الجوالاالسم

الخدمات ضمن خدمة مسارات
 خدمة إدارة تأجير المركبات

 خدمة إدارة الصيانة والتشغيل للمركبات
 خدمة تتبع المركبات شاملة إدارة الصيانة والتشغيل

يجب على المشترك مراعاة الشروط الفنية لكل خدمة ضمن شروط وأحكام هذا النموذج.
التكلفة

للتعــرف علــى رســوم االشــتراك وأســعار الخدمــات مســبقة الدفــع يجــب علــى المشــترك زيــارة الموقــع االلكترونــي لموقــع علــم www.elm.sa والدخــول 
علــى صفحــة الخدمــة علمــًا أن األســعار قابلــة للتعديــل والتغييــر دون ســابق إنــذار

التعهد واالقرار 
                              أطلــب   اشــتراك   المنشــأة   الموضــح   بياناتهــا   أعــاه   فــي خدمــة مســارات وأقــر بصحــة وســامة التراخيــص الصــادرة لــي والتــي بنــاء عليهــا أطلــب االشــتراك فــي هــذه 
ــم أو مــن  ــزام بالشــروط واألحــكام ذات العاقــة التــي تصــدر مــن ِعل الخدمــة وأتعهــد باســتعمال هــذه الخدمــة فــي األغــراض المعتمــدة لهــا كمــا أتعهــد بااللت
الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة التــي تنظــم اســتخدام هــذه الخدمــة  وأتعهــد   بتحمــل   كافــة   المســؤوليات   فيمــا   يتعلــق   باســتخدام   الخدمــة   مــن   قبل   المســتخدمين  
 التابعيــن   لمنشــأتي  .  علمــاً   بأننــي   أطلعــت   ووافقــت   علــى   الشــروط   الــواردة   خلــف  النمــوذج .  كمــا ٌأقــر بموافقتــي علــى االلتــزام بكافــة الشــروط واألحــكام الخاصــة 
بالخدمــة حــال قيامــي بتوقيــع نمــوذج يخلــوا منهــا حيــث أقــر بحــق شــركة الِعلــم ألمــن المعلومــات فــي إبــراز الشــروط واألحــكام المعتمــدة لديهــا فــي حــال الحاجــة 

لهــا حتــى لــو كانــت لدعــوى قضائيــة وأوافــق علــى أن ذلــك يعــد مســتندا لــه حجيــة اإلثبــات لــدى الجهــات المختصــة أو الجهــات ذات العاقــة.
المشترك  
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2. يحــق لشــركة ِعلــم مــن وقــت آلخــر إيقــاف الخدمــة مؤقتــًا 
لعمــل الصيانــة الدوريــة والطارئــة ســواًء كان هــذا اإليقــاف 

بإشــعار او بــدون إشــعار مســبق. 
بموجــب  تعليقهــا  او  الخدمــة  إيقــاف  ِعلــم  لشــركة  يحــق   .3

االشــتراك.  هــذا  أحــكام 
خامسًا: التزامات المشترك: 

يتعهد ويلتزم المشترك بالتالي: 
أ. المحافظــة علــى اســم المســتخدم وكلمــة الســر الخاصــة بــه 
ــة عنــد فقــد أي  ــه، واإلبــاغ عنهمــا كتاب أو بالمســتخدمين لدي
منهمــا مباشــرة ويتحمــل المســؤولية التامــة عــن اســتخدامهما، 
وااللتــزام بالمســؤوليات المترتبــة علــى أي طلــب مقــدم عــن 
طريــق اســم المســتخدم أو كلمــة المــرور وعــدم مطالبــة ِعلــم 
بــأي تعويضــات نتيجــة هــذا الطلــب، كمــا يلتــزم المشــترك بــأن 

ــه. يكــون جميــع المســتخدمين موظفيــن تابعيــن ل
ب. التأكــد مــن صحــة البيانــات المدخلــة مــن قبلــه علــى خدمــة 
الوثائــق  وتجديــد  تغيرهــا،  حــال  فــي  وتحديثهــا  مســارات 
إخطــاء  كافــة  المشــترك  ويتحمــل  صاحيتهــا.  انتهــاء  حــال 
الخدمــة ويتحمــل كافــة  إلــى  التقاريــر  إدخــال  االدخــال فــي 
والبيانــات  المعلومــات  تســرب  عــن  الناتجــة  المســؤوليات 

بياناتهــم. المدخلــة  باألشــخاص  الخاصــة 
لــه  تــرد  التــي  التعليمــات  جميــع  بتنفيــذ  المشــترك  يتعهــد  جـــ. 
مــن الجهــات ذات العاقــة ســواًء مباشــرة عــن طريــق خدمــة 
مســارات  أو عــن طريــق ِعلــم وفــي حــال مخالفــة ذلــك يحــق ل 
ِعلــم إنهــاء االشــتراك والرجــوع علــى المشــترك بدفــع التعويــض 
الــازم ل ِعلــم عــن أي أضــرار أو خســائر تكبدتهــا ِعلــم بســبب تلــك 
النافــذة فــي المملكــة  المخالفــة بحســب مــا تقــرره األنظمــة 
الغرامــات  كافــة  المشــترك  يتحمــل  كمــا  الســعودية،  العربيــة 

الصــادرة بحقــه مــن الجهــات المختصــة أو ذات العاقــة.
د. يتحمــل المشــترك كافــة المســؤوليات الناتجــة عــن الطلبــات 
أي  مــن  أو  الرئيســين  المســتخدمين  مــن  أو  منــه  الصــادرة 
مســتخدمين آخريــن تابعيــن للمشــترك ومــا يترتــب عليهــا مــن 

رســوم أو تكاليــف أو غرامــات )مباشــرة أو غيــر مباشــرة(.
هـــ. إبــاغ ِعلــم مباشــرة عنــد وجــود أي خلــل فــي الخدمــة أو 

للخدمــة. اســتخدام  إســاءة  بوجــود  اشــتباه 
و. االلتــزام بشــروط واحــكام هــذا االشــتراك، وسياســة حمايــة 
الخصوصيــة، أو أي سياســة أخــرى يتــم اعتمادهــا فــي موقــع 

خدمــة مســارات.
ز. عــدم اســتخدام خدمــة مســارات بشــكل عــام بطريقــة قــد 
ِعلــم. علــى  والمطالبــات  والنزاعــات  الشــكاوى  فــي  تتســبب 
ح. عــدم التحايــل أو التاعــب بهيــكل الرســوم، أو عمليــة إعــداد 
الفواتيــر، أو الرســوم المســتحقة ل ِعلــم وفــي حــال مخالفــة 
علــى  والرجــوع  االشــتراك  إنهــاء  ِعلــم  لشــركة  يحــق  ذلــك 
المشــترك بدفــع التعويــض الــازم لشــركة ِعلــم عــن أي أضــرار 

أو خســائر تتكبدهــا ِعلــم بســبب تلــك المخالفــة.
ط. يلتــزم المشــترك وتابعيــه مــن مســتخدمين رئيســين أو أي 
او  تقاضــي  بعــدم  للمشــترك  تابعيــن  آخريــن  مســتخدمين 
ــغ أو رســوم مــن المســتفيدين مــن الخدمــة  تحصيــل أي مبال
بإســم ِعلــم او بإســم الخدمــة مقابــل العمليــات التــي تنفــذ أو 
ألي ســبب آخــر، وفــي حــال ثبــوت ذلــك فإنه يحــق ل ِعلم إلزام 
المشــترك بإعــادة جميــع مــا تــم تحصيلــه مــن مبالــغ ورســوم 
الــى المســتفيدين مــن الخدمــة الذيــن تــم اســتحصالها منهــم، 

باإلضافــة الــى حقــه فــي تطبيــق الغرامــات المقــررة لذلــك.

سادسًا: الشروط الفنية للخدمات المقدمة في الخدمة: 
1- خدمة إدارة تأجير المركبات:

أ - يشــترط لتفعيــل ميــزة اصــدار التفاويض وجود اشــتراك ســاري 
المفعــول فــي خدمتــي »تــم« و »شــموس« المقدمــة مــن 

شــركة ِعلــم.

وتحديــد  المخالفــات  وتصنيــف  تقديــر  حــق  ولهــا  للخدمــة، 
المائــم لهــا وتطبيــق هــذه الجــزاءات مجتمعــة او منفــردة 
حســب حجــم االســاءة والضــرر الواقعيــن علــى المتضــرر وفقــًا 

للجــزاءات المذكــورة أعــاه.
3. ال يعفــي تطبيــق أي مــن الجــزاءات الــواردة أعــاه المشــترَك 
مــن مســؤوليته امــام الجهــات المختصــة أو ذات العاقــة او 
المســتفيد مــن الخدمــة عــن االضــرار الناجمــة والتعويضــات 

المســتحقة مــن مخالفــة احــكام وشــروط هــذا االشــتراك. 
تاسعًا: إنهاء االشتراك 

1. يحق ل ِعلم إنهاء االشتراك فورا أو تعليقه بشكل كامل 
او جزئي في الحاالت التالية:

المعلومــات  أو  للخدمــة  المشــترك  اســتخدام  إســاءة  أ. 
الغــرض  غيــر  فــي  الخدمــة  اســتخدام  أو  فيهــا  الموجــودة 

لهــا. المخصــص 
ب. إخالــه بأحــد شــروط وأحــكام هــذا االشــتراك الــواردة فــي 
المرســلة للمشــترك بشــكل  التعليمــات  او  الخدمــة  موقــع 
إلكترونــي )ســواءًا مــن خــال موقــع الخدمــة االلكترونــي او 
مــن خــال البريــد االلكترونــي الموضــح فــي هــذا االشــتراك(.
المــدة  خــال  الصــادرة  للفواتيــر  المشــترك  ســداد  عــدم  جـــ. 

المحــددة. 
هـــ. عــدم صحــة أو تحديــث المعلومــات الخاصــة بالمشــترك أو 

الوثائــق والتراخيــص المقدمــة منــه.
إيقــاف  المختصــة  الجهــات  او  العاقــة  الجهــة ذات  و. طلــب 
أو تعليقهــا. المشــترك  او جزئــي عــن  الخدمــة بشــكل كامــل 
لجميــع  الخدمــة  تقديــم  عــن  ِعلــم  شــركة  تتوقــف  أن  ز. 

كان. ســبب  ألي  المشــتركين 
حـــ. فــي حــال عــدم ســداد المســتحقات الماليــة ل ِعلــم فــي 

أوقاتهــا.
ط. حسب الفقرة )ج( من المادة خامسًا.

2. إذا قــرر المشــترك انهــاء االشــتراك خــال فتــرة االشــتراك 
فيجــب عليــه ارســال خطــاب رســمي الــى ِعلــم بطلــب ايقــاف 

الخدمــات والغــاء االشــتراك ليتــم تصفيــة حســابه.
3. إذا قامــت ِعلــم بإنهــاء االشــتراك أو تعليقــه، فإنهــا ســتقوم 
بإشــعار المشــترك بذلــك، ويحــق للمشــترك حينئــذ التقــدم 
بطلــب إعــادة تفعيــل الحســاب مــع بيــان األســباب والحيثيــات، 

ويكــون قــرار إعــادة التفعيــل لاشــتراك حســب تقديــر ِعلــم.
4. فــي حــال كان إنهــاء أو تعليــق االشــتراك ناتجــا بســبب إخــال 
المشــترك بأحــد التزاماتــه فــإن اإليقــاف أو التعليــق ال يحــوالن 
دون اتخــاذ ِعلــم لمزيــد مــن الخطــوات القضائيــة الرســمية 

)جنائيــة أو مدنيــة( ضــد المشــترك.
5. فــي حــال إنهــاء أو انتهــاء أو تعليــق اشــتراك المشــترك فــي 
الخدمــة فإنــه يحــق ل ِعلــم إلغــاء أي عمليــات ذات أثــر مؤقــت 

او تمــت مــن خــال الخدمــة إن وجــدت. 
6. فــي حــال إنهــاء أو انتهــاء االشــتراك ألي ســبب، فإنــه يحــق 
بالمشــترك ومســح  الخاصــة  الخدمــات  إلغــاء كافــة  ِعلــم  لـــ 
وإزالــة جميــع البيانــات والمعلومــات الموجــودة فــي الخدمــة 
أي  تجــاه  مســؤولية  أي  تحمــل  دون  بالمشــترك  والخاصــة 

خســائر أو أضــرار تقــع علــى المشــترك.
7. فــي حــال انتهــاء ترخيــص مزاولــة النشــاط الصــادر مــن الجهــات 
بعــض  او  الخدمــة  ايقــاف  ســيتم  للمشــترك  العاقــة  ذات 
الترخيــص  تجديــد  حيــن  إلــى  انــذار  ســابق  دون  خصائصهــا 

للمشــترك.
8. ينتهــي االشــتراك فــي حالــة الظــروف القاهــرة التــي تعجــز 

معهــا ِعلــم عــن االســتمرار فــي تقديــم الخدمــة.

• »مســوق الخدمــة« هــي الشــركة المنــاط بهــا توزيــع وتســويق 
اشــتراكات خدمــة مســارات والمعينــة مــن ِقبــل ِعلــم.

• تــم: هــي خدمــة الكترونيــة تقدمهــا شــركة ِعلــم بنمــوذج 
اشــتراك منفصــل ، يتــم مــن خالهــا تمكيــن المشــترك 
وتنفيــذ  بــه  الخاصــة  المركبــات  متابعــة  مــن  فيهــا 
مجموعــة مــن الخدمــات التفاعليــة المتاحــة بواســطة 

تلــك الخدمــة. 
• شــموس »شــبكة المعلومــات الوطنيــة الســياحية« خدمــة 
مــــن  الخــــاص  القطــــاع  مــــع  المتعامليــــن  بيانــــات  لتناقــــل 
إلــــى الجهــــات المســــتفيدة مــــن  المواطنيــــن والمقيميــــن 
القطاعــــات األمنيــــة والحكوميــــة وذلــــك باســــتخدام أنظمــة 
تقنيــــة وآمنــــة للحــــد مــــن المخاطــــر الناجمــــة مــــن تبــــادل 

المعلومــــات، 
• خدمــة إدارة تأجيــر المركبــات: إدارة عمليــات تأجيــر المركبات 
اليومــي وغيرهــا ابتــداء مــن عقــد التأجيــر وإصــدار التفويــض 
بالربــط الضمنــي مــع خدمــة تــم وتســليم المركبــة للمســتأجر 
والتصفيــة  التفويــض  وإلغــاء  المركبــة  بإعــادة  وانتهــاء 

ــة. المالي
إدارة  للمركبــات:  والتشــغيل  الصيانــة  إدارة  خدمــة   •
وجدولــة الصيانــة الدوريــة للمركبــات أو طلبــات الصيانــة 
إدارة  الــى  إضافــة  والحــوادث  األعطــال  عــن  الناتجــة 
وجدولــة أوامــر التشــغيل للمركبــات وتحديــد خــط الســير 

لــكل منهــا.
الصيانــة  إدارة  لخدمــة  شــاملة  المركبــات  تتبــع  خدمــة   •
واالطــاع  للمركبــات  الحــي  التتبــع  للمركبــات:  والتشــغيل 
ايقافهــا  وإمكانيــة  الخريطــة  علــى  حالتهــا  علــى  اللحظــي 
الــى اســتقبال التنبيهــات  بشــكل آمــن عنــد الحاجــة إضافــة 
مثــل  تتبعهــا  فــي  المنشــأة  ترغــب  التــي  المتغيــرات  حــول 
تجــاوز الســرعة، كمــا تتوفــر خاصيــة تحديــد مناطــق محــددة 
لحركــة المركبــات والتنبيــه فــي حــال تجاوزهــا، تشــمل الباقــة 
إدارة الصيانــة والتشــغيل للمركبــات حســب التعريــف المذكــور 

أعــاه.
ثانيًا: نطاق ووصف الخدمة: 

ينحصر نطاق خدمة مسارات في المملكة العربية السعودية 
ثالثًا: مدة االشتراك: 

1. االشــتراك ســاري المفعــول لمــدة ســنة مياديــة كاملــة تبــدأ 
ــة  ــًا لمــدة مماثل ــخ تفعيــل االشــتراك، ويتجــدد تلقائي مــن تاري
)بشــرط ســداد المشــترك لجميــع مبالــغ االشــتراك( مــا لــم 
يشــعر أحــد الطرفيــن عــن رغبتــه فــي إنهــاء االشــتراك قبــل 
شــهر مــن تاريــخ نهايــة االشــتراك، او مالــم يتــم إنهائــه بموجــب 

احــكام وشــروط هــذا االشــتراك. 
2. كمــا يبــدأ تقديــم الخدمــة محــل هــذا االشــتراك بعــد تقديــم 
المشــترك  قبــل  مــن  البيانــات  مكتمــل  االشــتراك  نمــوذج 

واعتمــاده مــن ِعلــم. 
3. تحتفــظ ِعلــم بحــق قبــول أو رفــض أي طلــب اشــتراك دون 

إبــداء أي أســباب. 

رابعًا: استمرارية ووقت الخدمة: 
ــع  ــى مــدار األرب ــر الخدمــة عل ــم قصــارى جهدهــا لتوفي ــذل عل تب
تحملهــا  عــدم  مــع  الرســمية  العطــل  وخــال  ســاعة  وعشــرين 
للمســؤولية فــي حــال عــدم توفــر الخدمــة بســبب أي ظــرف

دائمــًا  يخضــع  الخدمــة  واســتمرارية  توفيــر  أن  علــى  عــارض. 
التاليــة:  للشــروط 

مــع  اإللكترونــي  الربــط  علــى  يعتمــد  الخدمــة  تقديــم  إن   .1
مقدمــي خدمــات اإلنترنــت او الجهــات ذات العاقــة التــي 
وقــدرة  والبيانــات  بالمعلومــات  الخدمــة  بتزويــد  تقــوم 
األنظمــة القائمــة لديهــم او لــدى المشــترك علــى تقديــم 
الخدمــات بالشــكل المائــم، ولــن تتحمــل ِعلــم أي مســؤولية 

تجــاه ذلــك. 

االشــتراك الســنوي فــي الخدمــة فــي بدايــة مــدة االشــتراك 
وفــق جــدول أســعار االشــتراك المرفقــة مــع هــذا االشــتراك 
مســارات،  لخدمــة  االلكترونــي  الموقــع  فــي  والموضحــة 
ويتــم دفــع تكلفــة االشــتراك الســنوي بدايــة التعاقــد وبعــد 
اصــدار فاتــورة فــي موقــع الخدمــة ويتــم ســدادها عبــر نظــام 

ســداد« قبــل تفعيــل االشــتراك.
ب.  فــي حــال رغبــة العميــل بإضافــة مركبــات إضافيــة خــال 
فتــرة العقــد يتــم احتســاب قيمــة إضافــة الخدمــة لــكل مركبــة 
)بالشــهور( باإلضافــة ألي  المتبقيــة مــن االشــتراك  للفتــرة 
رســوم إداريــة، علــى أن يتــم احتســاب الجــزء مــن الشــهر كشــهر 

كامــل. 
2. يجــب علــى المشــترك دفــع تكاليــف الخدمــات المقدمــة لــكل 
ــر ســنوية تصــدر مــن قبــل ِعلــم ومــن  ــاء علــى فواتي ــة بن مركب
خــال موقــع الخدمــة )دون حســم أي ضرائــب أو رســوم إن 
وجــدت(. ويجــب أن يتــم ســدادها مــن ِقبــل المشــترك خــال 
15 يــوم مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة ويتحمــل المشــترك جميــع 
ِعلــم  ذلــك ويحــق ل  عــن مخالفتــه  المترتبــة  المســؤوليات 

تعليــق أو أيقــاف الخدمــة فــي حــال التخلــف عــن الســداد. 
ــًا ويكــون الحــد  ــا عشــر شــهرًا ميادي 3. مــدة االشــتراك )12( اثن
األدنــى لعــدد المركبــات خــال مــدة االشــتراك )10( عشــرة 
الغــاء أي مركبــات خــال فتــرة  للعميــل  مركبــات، و يمكــن 
التعاقــد دون أي أثــر مالــي خــال فتــرة العقــد وال يتــم خصــم 

قيمــة المركبــات الملغــاة مــن قيمــة االشــتراك.
علــى  المشــترك  قبــل  مــن  اعتــراض  أي  وجــود  حــال  فــي   .4
الفاتــورة فإنــه يجــب عليــه أن يســدد كامــل المبلــغ الــوارد 
فيهــا دون أي تأخيــر، علــى أن يقــدم اعتراضــه الخطــي إلــى 
ِعلــم خــال 15 يومــا مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة مبينــا ســبب 
حســم  يتــم  لاعتــراض،  ِعلــم  قبــول  حــال  وفــي  اعتراضــه، 
تكلفــة البنــد المعتــرض عليــه مــن الفاتــورة الاحقــة او يتــم 
تعديــل الفاتــورة حســب مــا تــراه ِعلــم منفــردة. علمــًا أن قــرار 
النهائــي  المرجــع  وهــو  نهائيــًا  يعتبــر  المراجعــة  بعــد  ِعلــم 
لتحديــد عــدد وقيمــة الفواتيــر المســتحقة. كمــا أن اعتــراض 
الفاتــورة أو أي جــزء منهــا ال يحــول دون  المشــترك علــى 
التزامــه بســدادها، حيــث ســيتم اعتبــار الفواتيــر الصــادرة مــن 
ــر قابلــة للتعديــل أو االعتــراض بعــد  قبــل ِعلــم صحيحــة وغي
مــرور 15 خمســة عشــر يومــًا علــى تاريــخ إصــدار الفاتــورة دون 

تقديــم أي اعتــراض.
ِعلــم مــن خــال  التــي تصدرهــا  5. تعتبــر الفواتيــر اإللكترونيــة 
موقــع الخدمــة مماثلــة للفواتيــر الورقيــة مــن حيــث حجيتهــا 
واســتحقاقها للدفــع وال يؤثــر اختــاف الصيغــة علــى أي مــن 

ذلــك.

ثامنًا: المخالفات والجزاءات
المشــترك  علــى  الجــزاءات  مــن  عــدد  توقيــع  ِعلــم  لـــ  يحــق   .1
حــال إســاءته اســتخدام الخدمــة أو مخالفــة احــكام وشــروط 
علــى  ومعنويــة  ماليــة  بأضــرار  تســببه  أو  االشــتراك  هــذا 
المســتفيدين مــن الخدمــة، حيــث تشــمل هــذه الجــزاءات مــا 

يلــي: 
ريــال  آالف   )10,000( عشــرة  قدرهــا  ماليــة  غرامــة  فــرض  أ. 
ســعودي فــي حــال تزويــد شــركة ِعلــم بوثائــق غيــر صحيحــة 

أو مــزورة.
ب. فــرض غرامــة ماليــة تتــراوح بيــن )5,000( خمســة آالف و 
ــال ســعودي عــن أي مخالفــة أو  )10,000( وعشــرة آالف ري
تاعــب أو تحايــل باســتخدام الخدمــة أو محاولــة انتهــاك 

النظــام.
تصحيــح  لحيــن  مســارات  خدمــة  فــي  االشــتراك  إيقــاف  ج. 

المخالفــة.
د. إنهــاء االشــتراك بشــكل نهائــي دون دفــع أي تعويضــات أو 

إعــادة مبلــغ االشــتراك.
2. يقــر المشــترك أن لـــ ِعلــم حــق تقديــر مــا يعــد إســاءة اســتخدام 

الوثائق المطلوبة لتفعيل االشتراك
1- السجل التجاري للمنشأة.

2- شهادة الغرفة التجارية.
3- صورة بطاقة أحوال المالك.   

4- صورة بطاقة أحوال المستخدم الرئيسي.
- ماحظات 

الغرفــة  بتصديــق  إال  االشــتراك  واعتمــاد  تفعيــل  يتــم  1.ال 
التجاريــة. 

2.علــى المشــترك تغييــر الكلمــة الســرية الخاصــة بــه خــال يــوم 
واحــد بحــد أقصــى مــن تاريــخ اســتامها. 

ــات بشــكل  ــة البيان ــم يتــم تعبئ ــن يتــم اعتمــاد االشــتراك مال 3.ل
ــح.  واضــح وصحي

4. ال يتم اعتماد الجهات الحكومية إال بوجود ختم الجهة.

أوال: التعريفات: 
المعانــي  وردت  أينمــا  التاليــة  والعبــارات  بالكلمــات  يقصــد 
المبينــة أمامهــا مــا لــم يتضــح صراحــة مــن النــص أو يقتضــي 

ذلــك: غيــر  الســياق 
• )الخدمــة(:  هــي خدمــة مســارات وهــي خدمــة ســحابية 
تقــدم حلــوال لتســهيل إدارة أســاطيل المركبــات مــن صيانــة 
المركبــات  تأجيــر  إدارة  الكترونــي وأيضــا  وتشــغيل وتتبــع 
حيــث تتيــح خدمــات مثــل التتبــع الحــي للمركبــة وجدولــة 
الصيانــة ووالتشــغيل وتمكيــن مكاتــب التأجيــر مــن إدارة 
ــر اليومــي وغيرهــا ابتــداء مــن عقــد التأجيــر  عمليــات التأجي
وإصــدار التفويــض بالربــط الضمنــي مــع خدمــة تــم وتســليم 
التفويــض  وإلغــاء  المركبــة  بإعــادة  وانتهــاء  المركبــة 

الماليــة. والتصفيــة 
وفــق  مســارات  خدمــة  مســتخدم  وتعنــي  »المشــترك«   •

هــذا.   االشــتراك  نمــوذج 
المعلومــات والتــي تملــك و  الِعلــم ألمــن  »ِعلــم«: شــركة   •

مســارات.  خدمــة  تقــدم 
• »الجهــات المختصــة« المحاكــم او اللجــان القضائيــة او أي 

جهــة قضائيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية
• »الجهــات ذات العالقــة« وتعنــي جميــع الجهــات الحكوميــة 
او شــبه الحكوميــة التــي تختــص بتقديــم الخدمــة محــل هــذا 
االشــتراك او يتــم اإلعتمــاد علــى بياناتهــا مثــل وزارة الداخليــة 

أو وزارة التجــارة أو أي جهــة حكوميــة معنيــة بالخدمــة.
• »الظــروف القاهــرة أو الطارئــة« وهــي الظــروف العامــة 
االســتثنائية ســواًء كانــت اقتصاديــة أو طبيعيــة أو إداريــة 
إلرادة  دخــل  وال  االشــتراك  هــذا  تنفيــذ  أثنــاء  تقــع  التــي 
المتعاقديــن فــي حدوثهــا ، وال يكــون فــي الوســع توقعهــا 
عنــد إبــرام هــذا االشــتراك او تنفيــذه  وال يمكــن دفعهــا 
عنــد وقوعهــا ، وقــد يكــون مــن شــأنها أن تصيــب المتعاقــد 
يمكــن  التــي  العاديــة  الخســارة  تتجــاوز  فادحــة  بخســارة 
احتمالهــا علــى نحــو تختــل معــه اقتصاديــات العقــد إختــااًل 
جســيمًا، ويشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الكــوارث 
فــي  جوهــري  تغييــر  أي  الحــوادث،  الحرائــق،  الطبيعيــة، 
التنظيمــات الحكوميــة أو اإلداريــة ذات العاقــة، أو توقــف 

خدمــة االنترنــت أو  غيــر ذلــك .
مــن  المفــوض  المســتخدم  هــو  الرئيســي«  »المســتخدم    •
أو  االشــتراك  تجديــد  فــي  المنشــأة  لتمثيــل  المشــترك 
أخــرى  أمــور  أو  إضافيــة مســتقبا  فــي خدمــات  االشــتراك 
تتعلــق بخدمــة مســارات ولــه الصاحيــة الكاملــة فــي ذلــك 
مــن قبــل المشــترك ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تكلفــة ماديــة 

المطلوبــة. الخدمــات  علــى 
•  »المســتفيد مــن الخدمــة« هــو العميــل المباشــر او الغيــر 
ــه او  مباشــر للمشــترك بخدمــة مســارات )او أي مــن موظفي

تابعيــه(. 

ب - يقــر المشــترك بعلمــه بــأن شــروط وأحــكام وأســعار خدمتــي 
تــم وشــموس مســتقلة عــن خدمــة مســارات ويجــب عليــه 

االلتــزام بشــروط وأحــكام اســتخدام هــذه الخدمــات.
بمركباتــه  الخاصــة  البيانــات  بتســجيل  المشــترك  يقــوم   - جـــ 

الخدمــة. لتشــغيل  والازمــة 
د - يتحمــل المشــترك صحــة ودقــة البيانــات المدخلــة ومــا قــد 
يترتــب علــى ذلــك مــن مســؤوليات، ويقــر المشــترك أن ِعلــم 
ال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن البيانــات المدخلــة مــن قبــل 

المشــترك.
2 -  خدمة إدارة الصيانة والتشغيل للمركبات:

بمركباتــه  الخاصــة  البيانــات  بتســجيل  المشــترك  يقــوم   - أ 
الخدمــة  لتشــغيل  والازمــة 

ب - يتحمــل المشــترك صحــة ودقــة البيانــات المدخلــة ومــا قــد 
يترتــب علــى ذلــك مــن مســؤوليات، ويقــر المشــترك أن ِعلــم 
ال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن البيانــات المدخلــة مــن قبــل 

المشــترك.
جـــ - فــي حــال رغبــة المشــترك بتفعيــل الميــزات التــي تعتمــد 
بترقيــة  المشــترك  يلــزم  التتبــع؛ فإنــه  أجهــزة  قــراءات  علــى 
اشــتراكه إلــى خدمــة تتبــع المركبــات مــع االلتــزام بالشــروط 

واالحــكام الخاصــة بخدمــة تتبــع المركبــات. 
3 - خدمة تتبع المركبات )شاملة لخدمة إدارة الصيانة 

والتشغيل للمركبات(:
مــع  للربــط  المتوافقــة  األجهــزة  بتوفيــر  المشــترك  يلتــزم   - أ 
خدمــة تتبــع المركبــات ضمــن خدمــة مســارات وكذلــك شــرائح 
البيانــات )شــرائح االتصــال( حيــث أن ِعلــم لــن تكــون مســؤولة 

ــر هــذه األجهــزة أو الشــرائح. عــن توفي
األجهــزة  بأســماء  المشــترك  بتزويــد  ِعلــم  ســتقوم   - ب 
المتوافقــة مــع خدمــة تتبــع المركبــات وأســماء الجهــات التــي 
توفرهــا، ويقــع علــى عاتــق المشــترك أختيــار الجهــاز المفضــل 
علــى  وشــرائها  توفرهــا  التــي  الجهــة  مــع  والتواصــل  لديــه 

البيانــات.  إلــى شــرائح  باإلضافــة  نفقتــه 
جـــ - يقــر المشــترك أن ِعلــم ال تتحمــل مســؤولية أي تعطــل 
ألجهــزة تتبــع المركبــات، ويقــر المشــترك بعــدم مســؤولية 
ِعلــم فــي حــال عــدم قــدرة مقــدم األجهــزة علــى الربــط مــع 

خدمــة مســارات.
د - يقــر المشــترك أن ِعلــم ال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن اســتخدام 
أجهــزة التتبــع وعــن أي َأضــرار أو خســائر يتكبدهــا المشــترك نتيجــة 

هــذا االســتخدام أو يتكبدهــا بســبب هــذه األجهــزة.
هـــ - يلتــزم المشــترك بالشــروط واألحــكام الخاصــة بخدمــة إدارة 

الصيانــة والتشــغيل للمركبــات. 
واشــارات  للمركبــات  التتبــع  بــأن ســجات  المشــترك  يقــر   - و 
أجهــزة التتبــع وغيرهــا مــن الســجات والملفــات كســجات 
التــي  الخدمــة  علــى  المســتخدمين  وخــروج  دخــول  أوقــات 
تكــون ألغــراض المراقبــة يتــم مســحها بشــكل تلقائــي ودون 

أي اشــعار كل 90 يــوم دون أدنــى مســؤولية علــى ِعلــم.
4.يتــم تطبيــق الشــروط الفنيــة علــى كل خدمــة مــن الخدمــات 
المقدمــــة ضمــــن خدمــــة مســــارات وتعتبــــر جــــزًء مــن شــروط 

وأحــكام نمــــوذج االشــتراك.
سابعًا: تكلفة الخدمة وطرق الدفع 

ــى المشــترك االطــاع علــى رســوم االســتخدام  1. يجــب عل
)المرفقــة مــع هــذا االشــتراك والموضحــة فــي الموقــع 
االلكترونــي لخدمــة  مســارات( ، وآليــة الســداد المبينــة 
ــاه،  علمــًا بــأن هــذه  الرســوم قابلــة للتعديــل والتغييــر  أدن
هــذه  تشــمل  حيــث  إنــذار.  ســابق  دون  ِعلــم  قبــل  مــن 

الرســوم مــا يلــي :  
أ. تكلفــة االشــتراك الســنوي فــي الخدمــة: يتــم احتســاب تكلفــة 

الشروط واألحكام
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