
رقم هوية الشخص المفوض في الغرفة التجارية

نموذج االشتراك بالخدمة

أوافق على اشتراك المنشأة الموضحة بياناتها أعاله في خدمة " إفادة" و أفوض شركة الِعلم ألمن المعلومات بإصدار الشهادات الطبية االلكترونية عن طريق النظام حسب الشروط المعمول بها، بحيث تنحصر إمكانية 
اإلصدار على مستخدمي المنشأة حاليًا في نظام "إفادة" الذين يملكون صالحية إدخال معلومات ونتائج الفحوصات الطبية للشهادات المصرح للمنشأة بإصدارها والمذكورين في هذا النموذج، كما أوافق على أن يكون 

المستخدم الرئيسي هو المستخدم المفوض لتمثيل منشأتي في طلب  تجديد االشتراك  أو طلب االشتراك في خدمات إضافيه مستقبًال  أو الموافقه على التسعيره الجديده وكل مايتعلق بمواضيع هذااالشتراك، كما 
أقر بأنه تم تدريب المستخدم الرئيسي والمستخدم الثانوي على النظام وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام النظام من قبل حسابات المستخدمين التابعين لمنشأتي، كما أتعهد بأن جميع البيانات 
المقدمة في هذا النموذج صحيحة وأن أرقام الهاتف الجوال للمستخدمين هي خاصة بهم وأوافق على إرسال كلمة السر إليهم عن طريقها، وسأقوم بإشعار شركة العلم ألمن المعلومات عند ترك أحد المستخدمين 

للمنشأة بشكل نهائي، علمًا بأنني اطلعت ووافقت على الشروط الواردة خلف النموذج.
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على المشترك تغيير الكلمة السرية الخاصة به خالل يوم واحد بحد أقصى من تاريخ استالمهال يتم اعتماد االشتراك إال بتصديق من الغرفة التجارية. لن يتم اعتماد االشتراك في حال لم يتم تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح وواضح.
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أحكام و شروط استخدام خدمة "إفادة"

أوال: التعريفات

ثانيًا: وصف الخدمة

خدمة "إفادة"، تمكن المنشأة من تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية إلى قواعد بيانات وزارة الداخلية عن طريق الربط اإللكتروني من خالل االنترنت. بحيث تكون المعلومة الطبية متوفرة لدى الجهات الطالبة لها.

ثالثًا: التزامات المشترك

يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكالم غير ذلك:
•  الخدمة "إفادة" وهو نظام معلوماتي إلكتروني آمن مقدم من خالل شبكة اإلنترنت و يوفر إمكانية تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية من الجهات الصحية المعتمدة  إلى قواعد بيانات وزارة الداخلية عن طريق 

الربط اإللكتروني من خالل االنترنت. بحيث تكون المعلومة الطبية متوفرة لدى الجهة الطالبة لها اذا احتاج إليها.
•  " المشترك" وتعني الجهة الصحية المسؤولة عن تزويد النظام بمعلومات التقارير الطبية للمراجعين الذين تم إجراء الفحوصات الطبية الالزمة لهم وفقًا لمتطلبات الشهادة الصحية المطلوبة من الجهة المستفيدة..

•   "مزود الخدمة" شركة العلم ألمن المعلومات والتي تقدم خدمات نظام "إفادة". 
•  "الفتره التجريبيه" هي فتره تتيح للمشترك إستخدام الخدمة مجانًا إلى حين اإلعالن عن إنتهائها من قبل مزود الخدمة او الجهات المختصه.

•  "الجهات المختصة" وتعني وزارة الداخلية أووزارة الصحة أوشركة العلم ألمن المعلومات. 
•  "الظروف القاهرة"، وتعني أي سبب خارج عن السيطرة المعقولة، ويشمل على سبيل المثال ال الحصر: الحرائق، الحوادث، أو شروط حكومية، أو إدارية.

•  يتعهد المشترك بتنفيذ جميع التعليمات التي ترد له من الجهات المختصة سواًء مباشرة عن طريق خدمة "إفادة" أو عن طريق مزود الخدمة, وعدم إساءة استخدامها، وفي حال مخالفة ذلك يحق لمزود الخدمة إنهاء 
االشتراك وقيام المشترك  بدفع التعويض الالزم لمزود الخدمة عن أي أضرار أو خسائر يتكبدها مزود الخدمة بسبب تلك المخالفة.

•  إلتزام المشترك بتحمل كافة الطلبات والعمليات التي قام بها المستخدم الرئيسي او المستخدم الثانوي والمفوضين منه.

•  ال تتحمل شركة الٍعلم ألمن المعلومات مسؤولية المشاكل الناتجة عن صحة البيانات المقدمة من المشترك للجهات المختصة عن طريق النظام.
•  يتعهد المشترك باستخدام المعلومات أو البيانات لألغراض المحددة في نظام إفادة

•  يتعهد المشترك بالمحافظة على تلك البيانات أو المعلومات وعدم إساءة استخدامها وعدم تمريرها للغير أو بيعها أو عرضها أو التنازل عنها إلى أي طرف آخر، وفي حال مخالفة ذلك يحق لمزود الخدمة إنهاء 
    االشتراك وقيام المشترك بدفع التعويض الالزم عن أي أضرار أو خسارة بسبب تلك المخالفة.بحسب ما تقرره األنظمة السعودية.كما يتحمل المشترك كافة الغرامات الصادرة بحقه من الجهات المختصة.

•  ال تعتبر البيانات أو المعلومات المقدمة من المشترك للجهات المختصة عن طريق النظام ملكا للمشترك، ويحق لمزود الخدمة حجب البيانات عن المشترك بعد وصولها للجهات المختصة.
•  يتحمل المشترك كافة إخطاء االدخال في إدخال التقارير إلى الخدمة ويتحمل كافة المسؤليات الناتجة عن تسرب المعلومات والبيانات الخاصة باالشخاص المدخلة بياناتهم.  

•  يلتزم المشترك بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به أو بالمستخدمين لديه واإلبالغ عنهما عند فقدهما مباشرًة ويتحمل المسئولية التامة عن استخدامهما ،كما يلتزم بأن يكون جميع 
    المستخدمين الرئيسيين أو الثانويين موظفين يتبعون للمشترك.

ة البيانات و المـعـــلــــومـــــات في خدمة إفادة ـّ رابعًا خصوصية و ســريـــ

خامسًا: مدة اإلشراك
االشتراك ساري المفعول لمدة سنة ميالدية كاملة من تاريخ تفعيل االشتراك، ويتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين برغبته بإنهاء االشتراك قبل شهر من إنهاء االشتراك، وما لم يتم إنهاؤه بموجب 

المادة (تاسعًا).
: وقت تقديم الخدمة سادسًاً

•  يبذل مزود الخدمة قصارى جهده لتوفير الخدمة على  مدار األربعة وعشرين ساعة وخالل العطل الرسمية مع عدم تحمله للمسؤولية في حال عدم توفر الخدمة .
•  يحق لمزود الخدمة إيقاف النظام لعمل الصيانه الدورية والطارئة.

سابعًا: تكلفة الخدمة

•  يمنحك االشتراك في خدمة "إفادة" رصيد نقاط افتتاحي من بداية اإلشتراك الستخدامه في تنفيذ العمليات، كما يحق للمشترك شراء نقاط إضافية من أجل شحن رصيد النقاط لديه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
•  مدة صالحية النقاط غير المستخدمة هي سنة ميالدية كاملة من تاريخ آخر عملية شحن للنقاط وال تنتهي بنهاية فترة االشتراك كما أن المشترك ال يستطيع استخدامها مالم يقم بتجديد االشتراك.

•  تتم عملية شراء النقاط في خدمة "إفادة" من خالل الموقع اإللكتروني للخدمة بحيث يقوم المشترك بطلب الكمية المراد شرائها من النقاط ومن ثم إنشاء فاتورة على نظام سداد لحظيًا، حيث يقوم المستخدم   
   بسدادها في أي وقت قبل انتهاء صالحية الفاتورة وتضاف النقاط بعد ذلك الى حساب المشترك.

يبدأ تقديم الخدمات محل هذا االشتراك بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.ثامنًا: بداية تقديم الخدمة

يحق لمزود الخدمة إنهاء االشتراك في الحاالت التالية :تاسعًا: إنهاء االشتراك
•  استخدام المشترك للنظام في غير الغرض المخصص له، أو إخالله بأحد أحكام وشروط استخدام الخدمة.

•  طلب الجهات المختصة إيقاف الخدمة عن المشترك.
•  في حال إساءة إستخدام الخدمة .

•  ينتهي االشتراك في حالة الظروف القاهرة التي يعجز معها مزود الخدمة، لسبب ال يد له فيه عن االستمرار في تقديم خدمات النظام.

يخضع هذا االشتراك لألنظمة المعمول بها في المملكة ويجري تنفيذه وتفسيره بموجبها وأي خالف ينشأ عن تطبيق هذا االشتراك أو ما يتعلق به وال يتوصل إلى تسوية يتم حسمه وفقًا ألنظمة المملكة العربية عاشرًا: تسوية الخالف
السعودية.

•  جميع اإلشعارات الخاصة بخدمة "إفادة"  سيتم إرسالها إلى المستخدم الرئيسي سواء الكترونيًا أو ورقيًا  ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في موقع الخدمة اإللكتروني  .الحادي عشر: أحكام عامة
•  ال يتحمل مزود الخدمة أي مسؤولية تجاه أي خسائر تقع على المشترك (مباشرة أو غير مباشرة) ناتجة عن القيام بتنفيذ هذا االشتراك.تعد جميع البرامج والتطبيقات الخاصة بهذا النظام ملكًا لمزود الخدمة.

•  اليتحمل مزود الخدمة أي مسؤولية ناتجة عن إساءة إستخدام الخدمة أو التحايل باستخدامها.

يعتبر التوقيع على هذا االشتراك موافقة كتابية وقبوًال نهائيًا لكل ما جاء فيه وتعهدًا بتحمل كافة التبعات النظامية التي تترتب على مخالفته
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