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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.

السداد متاح بواسطة خدمة سداد االلكترونية.        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 ”العلم“ 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.
نرجو االطالع على عدد المستخدمين المستحقين من ملحق تسعيرة خدمة مقيم.

القيمة اإلجمالية هي قيمة الفئة مضافًا إليها قيمة إضافة المستخدمين اإلضافيين.
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التوقيعختم المنشأة

المنصب:

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

االشتراك في خدمات إضافية مستقبًال 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
المستخدمين للمنشأة بشكل نهائي، علمًا بأنني اطلعت ووافقت على الشروط الواردة خلف النموذج.
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ثانيًاـ فئة االشتراك:
يجــب على المشــترك تحديد فئة االشــتراك التــي يرغب بها 
وهــي إمــا اشــتراك خدمــة مقيــم شــامل أو اشــتراك خدمة 

مقيم عمليات، ويجب تحديد الفئة قبل بداية االشتراك.

ثالثًاـ مدة االشتراك:
االشــتراك ســاري المفعــول لمدة ســنة ميالديــة كاملة من 
تاريــخ تفعيــل االشــتراك، و يتجــدد تلقائيــًا مالــم يتــم إخطــار 
المشــترك الِعلــم برغبتــه فــي عــدم التجديــد قبل شــهر من 
تاريخ نهاية االشــتراك وذلك من خالل نموذج عدم التجديد 
المعــد فــي  موقع الخدمة اإللكتروني، أو ما لم يتم إنهاؤه 

بموجب المادة تاسعًا.

رابعًاـ وقت توفير الخدمة:
تبــذل الِعلــم  قصــارى جهدهــا لتوفيــر الخدمــة علــى مــدار 
األربعة وعشــرين ســاعة و خــالل العطل الرســمية مع عدم 
تحملها للمســؤولية في حال عدم توفر الخدمة ألي ســبب 

من األسباب.

خامسًاـ التزامات المشترك:
أ- يتعهــد المشــترك بعــدم إســاءة اســتخدام المعلومــات 
المقدمة إليه عن طريق النظام وقصر استخدامها لألغراض 
المصــرح بها فقــط و عدم تمريرها للغير. و في حال مخالفة 
ذلــك يحــق للمــزود إنهاء االشــتراك وقيام المشــترك بدفع 
التعويض الالزم عن أي ضرر أو خسائر بسبب تلك المخالفة، 
بحســب مــا تقــرره األنظمــة النافــذة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. كمــا يتحمل المشــترك كافة الغرامــات الصادرة 

بحقه من الجهات المختصة.
عــن  الناتجــة  المســؤوليات  كافــة  المشــترك  يتحمــل  ب- 

الطلبات الصادرة من المستخدم الرئيسي.

سادسًاـ بداية تفعيل الخدمة:
يتعيــن علــى المشــترك تحديــد فئــة االشــتراك الــذي يرغــب 
بــه )مقيــم شــامل أو مقيــم عمليــات ( ومــن ثــم يتــم تفعيل 

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

سابعًا- تكلفة الخدمة:
يدفع المشترك قيمة االشتراك وتحسب على أساس ملحق 
 www.muqeem.com.sa تسعيرة خدمة مقيم الموضح في
وال يتحمل المشــترك أية مبالغ أخرى لمســوق الخدمة. كما 
يحــق لمــزود الخدمة تغيير ملحق تســعيرة خدمة مقيم عند 
تجديد االشــتراك أو إضافة خدمات جديدة  ويعتبر اســتخدام 
المســتخدم الرئيســي للخدمة بعد إشــعاره بالتغيير موافقًة 
منــه علــى القيمــة الجديــدة، والتــزام بدفــع المبالــغ الماليــة 

والرسوم المترتبة على ذلك.

ثامنًا-تسوية الخالفات:
يخضــع هــذا االشــتراك لألنظمة المعمول بهــا في المملكة 
و يجــري تنفيــذه وتفســيره بموجبهــا، و أي خــالف ينشــأ عن 
تطبيــق هــذا االشــتراك أو مــا يتعلق به وال يتــم التوصل إلى 
تســويته، فإنــه يتــم حســمه وفقًا ألنظمــة المملكــة العربية 

السعودية.

تاسعًا- أحكام عامة:
ال يتحمل مزّود الخدمة مســؤولية المشــاكل الناتجة عن  1ـ 
صحــة أو تحديــث المعلومــات المقدمــة للمشــترك مــن 

الجهات المختصة عن طريق النظام.
يتــم إرســال جميع اإلشــعارات الخاصة بخدمــة مقيم إلى  2ـ 
المستخدم الرئيسي أو المشترك، و يتم العمل بموجبها 

من تاريخ نشرها.
ال يتحمــل مــزّود الخدمــة أي مســؤولية تجاه أية خســائر  3ـ 
تقع على المشــترك )مباشــرة أو غير مباشــرة( 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 
بوضــع حــد أقصــى للدخــول علــى الموقــع اإللكترونــي 

الخاص بالخدمة.
يلتــزم المشــترك بإشــعار العلم بــأي تغيير فــي عنوانه أو  6ـ 

معلوماته. 
يوافق المشــترك على إخالء مســؤولية الِعلم عن أخطاء  7ـ 
االتصــال  تعطــل  مثــل  االتصــاالت،  خدمــات  مقدمــي 

بالموقع اإللكتروني.
يوافق المشترك على أن للِعلم الحق في إتالف أو عدم   8ـ 
إبراز أصول المستندات، ويعتبر ما تقدمه الِعلم من صور 
لهــا فــي هذا الشــأن يعد مســتندًا لــه حّجــة اإلثبات لدى 
الجهات المختصة والقضاء طالما أنها تحمل شعار وختم 

الِعلم.  
يحق للِعلم  إنهاء االشتراك في حال استخدام المشترك  9ـ 
للنظــام فــي غيــر الغــرض المخصــص لــه، أو إخاللــه بأحد 
أحــكام وشــروط اســتخدام الخدمــة، أو فــي حــال طلــب 
الجهــات المختصــة إيقــاف الخدمــة عن المشــترك و في 
هذه الحالة فقط يتم إعادة المبالغ المدفوعة للمشترك 
عــن المــدة المتبقية من االشــتراك فقــط 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( يحــق لمــزود الخدمــة تغييــر ملحق تســعيرة خدمة مقيم 
شــامل عنــد تجديــد االشــتراك أو اضافــة خدمــات جديــدة 
ويعتبر اســتخدام المســتخدم الرئيسي للخدمة بعد اشعاره 
بالتغييــر موافقــة منه على القيمــة الجديدة وااللتزام بدفع 

المبالغ المالية والرسوم المترتبة على ذلك.

الحادي عشر ـ إضافة مستخدمين للخدمة:
يتــم تحديــد نوع وعدد المســتخدمين بحســب عــدد المقيمين 
التابعين للمشــترك وفق ملحق األسعار المذكور في الموقع  

www.muqeem.com.sa وفــي حال رغبة المشــترك إضافة 
مســتخدمين إضافييــن يدفع المشــترك المبلغ المســتحق عن 

كل مستخدم إضافي وفق ملحق األسعار المذكور.

مقيــم  بخدمــة  الخاصــة  واألحــكام  الشــروط  عشــرـ  الثانــي 
عمليات:

1( ينطبق على خدمة مقيم عمليات جميع الشــروط واألحكام 
السابقة من البند األول إلى البند التاسع.

2( يمنحــك االشــتراك فــي خدمــة مقيــم عمليــات رصيــد نقــاط 
افتتاحــي مــن بداية اشــتراكك. كما يحق للمشــترك شــراء نقاط 
إضافية من أجل شحن رصيد النقاط لديه، كلما دعت الحاجة إلى 

ذلك.

3( مــدة صالحيــة النقــاط الغيــر مســتخدمة هي ســنة ميالدية 
كاملــة مــن تاريــخ آخر عملية شــحن للنقــاط، وال تنتهــي بنهاية 
فترة االشــتراك كما أن المشــترك ال يســتطيع اســتخدامها ما 

لم يقوم بتجديد االشتراك.
4( تتــم عمليــة شــراء النقــاط فــي خدمــة مقيــم عمليــات مــن 
خــالل الموقــع اإللكترونــي للخدمــة ؛ بحيــث يقــوم المشــترك 
بطلــب الكميــة المراد شــرائها من النقاط على حســب الباقات 
المتوفــرة فــي الخدمة ؛ ومن ثم يتم إنشــاء فاتورة على نظام 
ســداد لحظيًا، حيث يقوم المســتخدم بسدادها في أي وقت 
قبــل انتهــاء صالحيــة الفاتــورة، وتضــاف النقاط بعــد ذلك إلى 

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

خدمة مقيم شامل وخدمة مقيم عمليات.
كافــة  اســتعراض  إمكانيــة  عمليــات  مقيــم  خدمــة  توفــر   )6
التفاصيــل الخاصــة بمدفوعات للنقاط اإلضافية أو عند شــحن 
الرصيد أو ما يستهلكه المشترك من نقاط من خالل العمليات 

التفاعلية.
7( تختلــف الخدمــات فــي تكلفتهــا بعــدد النقــاط المطلوبــة 
مقابــل كل عمليــة وبالتالــي يتــم خصــم عــدد النقــاط المقابلة 
للعملية من رصيد المشترك بعد إتمام العملية التفاعلية في 

النظام. 

الثالث عشرـ شروط تحويل االشتراك بين فئتي االشتراك: 
1( يحــق للمشــترك تحويــل اشــتراكه مــن اشــتراك  فــي خدمة 
أو  عمليــات  مقيــم  خدمــة  فــي  اشــتراك   مقيــم شــاملإلى 
العكــس، ويتحمــل المشــترك كل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
خصومات في إلغاء االشتراك السابق وجميع الرسوم اإلدارية 
المســتحقة. كمــا يجــب على المشــترك التوقيع  علــى نموذج 

اشتراك جديد.
2( فــي حــال تحويــل االشــتراك مــن خدمــة مقيــم شــامل إلى 

خدمة مقيم عمليات فينطبق ما يلي:
أ. ســيتم تفعيل اشتراك المشترك خدمة مقيم عمليات لمدة 
ســنة ميالديــة جديدة بعد اكتمال الشــروط الخاصــة بها  ويتم 

إلغاء اشتراك المشترك السابق في خدمة مقيم شامل.
ب. لن يتم تعويض المشترك عن الفترة المتبقية من اشتراكك 

في خدمة مقيم شامل.
ت. ال يمكــن للمشــترك اســترجاع القيمــة المتبقيــة مــن فتــرة 

االشتراك في خدمة مقيم شامل.
3( فــي حــال تحويــل االشــتراك من خدمــة مقيم عمليــات إلى 

خدمة  مقيم شامل، سيتم تطبيق مايلي:
أ. يتم تفعيل اشتراك المشترك في  خدمة مقيم شامل لمدة 
ســنة ميالديــة جديدة بعد اكتمال الشــروط الخاصــة بها، ويتم 

إلغاء اشتراك المشترك السابق في خدمة مقيم عمليات.
ب. ال يمكــن للمشــترك اســترجاع القيمــة المتبقيــة مــن فتــرة 
االشــتراك أو المطالبة بها في خدمة مقيم عمليات، ولن يتم 
تعويض المشترك عن الفترة المتبقية من اشتراكه في خدمة 

مقيم عمليات.
ت. يفقدالمشــترك النقــاط المتبقيــة فــي حســابه فــي خدمــة 
لــه  يحــق  تعويضــه عنهــا، كمــا ال  يتــم  ولــن  مقيــم عمليــات 

المطالبة بها.

الــشــروط واألحــكــام
أوال- التعريفات:

ألمــن  العلــم  شــركة  هــي  الخدمــة:  مــزود   - "الِعلــم" 
المعلومات.

"خدمــة مقيم أو الخدمة" : خدمة مقيم تتيح إمكانية 
االســتعالم عــن بعــض معلومــات المقيميــن التابعيــن 
المختصــة  الجهــات  بيانــات  علــى  اعتمــادًا  للمشــترك 
المصــرح بعرضهــا مــن خــالل موقــع علــى اإلنترنــت كما 
تتيــح الخدمــات التفاعلية التــي توفرها إلكترونيــًا للقيام 
للمشــترك  التابعيــن  المقيميــن  أوضــاع  علــى  بإجــراء 
إلكترونيــًا مــن خــالل الخدمة، و ذلك باســتثناء العمليات 
غيــر المصــرح بإصدارهــا إلكترونيًا من الجهــات المختصة، 
مقيــم خدمــة  موقــع  فــي  مذكــور  هــو  مــا   وحســب 

www.muqeem.com.sa 
"المشــترك": هو المســتفيد من خدمــة مقيم للدخول 

إلى بيانات المقيمين الذين تحت كفالته.
المفــوض  المســتخدم  هــو  الرئيســي":  "المســتخدم 
طلــب  أو  االشــتراك  تجديــد  فــي  المنشــأة  لتمثيــل 
إضافــة  أو  مســتقباًل  مقيــم  خدمــات  فــي  االشــتراك 
مســتخدمين إضافيين للمنشــأة أو أية أمور أخرى تتعلق 
بخدمــة مقيم، وله الصالحية الكاملة في ذلك من قبل 
وما يترتب على ذلك من تكلفة مادية على  المشترك 

الخدمات لمطلوبة.
"مســّوق الخدمــة": هــي الشــركة المنــاط بها تســويق 

خدمة مقيم.
"الجهات المختصة": و تعني وزارة الداخلية.

عــن  الخارجــة  األســباب  وهــي  القاهــرة":  "الظــروف 
الســيطرة المعقولــة و تشــمل علــى ســبيل المثــال ال 

الحصر: الحرائق، الحوادث، أو شروط حكومية.
"مقيم شامل":تمّكن هذه الخدمة المشترك فيها من 
القيــام بعــدد ال محدود من العمليــات التفاعلية مقابل 

اشتراك سنوي يدفعه المشترك لمرة واحدة.
"مقيــم عمليات":تمّكــن هــذه الخدمــة المشــترك ذو 
االستخدام المحدود من االستفادة من الخدمة مقابل 
دفع اشــتراك ســنوي مخّفض. كما يوجد رســوم مقابل 

كل عملية تفاعلية يقوم بها المشترك.
هذه الخدمة متاحة للفئات الثالث األولى فقط.
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