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هاتف:
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اسم المالك:

الهاتف:

اسم مسؤول االتصال:

هاتف:

اسم المدير:

البريد اإللكتروني لمسؤول االتصال:
رقم السجل التجاري:

عدد المركبات المملوكة للمنشآة:

الفاكس:
جوال:
جوال:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:

جوال اإلشعارات:

تاريخ انتهاء السجل التجاري:

تاريخ إصدار السجل التجاري:

عدد الفروع:

التكلفة
قيمة االشتراك

يجب زيارة موقع الخدمة  www.elm.saللتعرف على اسعار االشتراك والخدمات المقدمة  ،علماً بأن االسعار قابلة للتغيير والتعديل دون سابق إنذار.
معلومات المستخدم الرئيسي
رقم الهوية:

اسم المستخدم الرئيسي (:)User ID
الهاتف:

االسم بالعربي:

البريد اإللكتروني:

الجوال:

االسم باإلنجليزي:

لغة المستخدم:

العربية

اإلنجليزية

إقرار وتعهد وتفويض (يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط)
أقر وأوافق على اشتراك المنشأة الموضح بياناتها أعاله في نظام(تم)
والخدمات التابعة له والسماح للمستخدم الموضح بياناته أعاله
باالطالع على المعلومات وطلب الخدمات المقدمة من خالل النظام
والتي من ضمنها إضافة أو إلغاء مستخدمين أو غيرها من الخدمات
المتاحة من خالل النظام .كما أقر بأنه قد تم تدريب المستخدم الرئيسي
على النظام وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام
النظام من قبل المستخدمين التابعين لمنشأتي .كما أوافق على أن

يكون المستخدم الرئيسي هو المستخدم المفوض بتمثيل المنشأة في
مستقبل أو
ً
تجديد االشتراك أو طلب االشتراك في خدمات إضافية
أي أمور أخرى تتعلق بنظام تم ،كما أوافق على تفويض المستخدم
الرئيسي بالموافقة على تعديل أسعار الخدمات المقدمة والموافقة
على أسعار الخدمات الجديدة في حال إضافتها ،سواء كانت الموافقة
خطية أم إلكترونية من خالل النظام كما أقر بأن جميع البيانات المقدمة
في هذا النموذج صحيحة وأن رقم الجوال الخاص بالمستخدم الرئيسي

االسم:

المنصب:

رقم الهوية:

رقم الجوال:

التوقيع:

ختم المنشأة

فعل وأوافق على
والمذكور أعاله هو جوال خاص بالمستخدم الرئيسي ً
إرسال كلمة السر إليه ،وسأقوم بإشعار شركة العلم ألمن المعلومات
حال ترك المستخدم الرئيسي للمنشأة بشكل نهائي أو عند تغيير أي
من المعلومات المذكورة أعاله ،كما اتعهد بسداد جميع االلتزامات
المالية المترتبة من خدمة (تم)  ،علماً بأنني اطلعت ووافقت على
جميع الشروط واألحكام الواردة خلف النموذج.

تصديق الغرفة التجارية

مالحظات:
* ال يتم اعتماد االشتراك إال بتصديق من الغرفة التجارية للشركات والمؤسسات.
* لن يتم اعتماد االشتراك في حال لم يتم تعبئة جميع البيانات بشكل واضح وصحيح.
* على المشترك تغيير الكلمة السرية الخاصة به خالل يوم واحد بحد أقصى من تاريخ استالمها.
* ال يتم اعتماد اشتراك الجهات الحكومية إال بوجود ختم الجهة.
* اسم المستخدم الرئيسي يجب ان يكون رقم هويته.

فــي حــال وجــود أي مالحظــة أو مشــاكل بخصــوص الخدمة ،نرجــو التواصل
مباشــرة مــع مكتــب الدعــم الفنــي لشــركة العلــم ألمــن المعلومــات علي
الرقم8001244359 :
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أحكاموشروط استخدام خدمة "تم"
أوال:التعريفات
ً
• "مــزود الخدمــة"هــي "علــم" (شــركةالعلــم ألمــنالمعلومــات) شــركة
سعودية مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة.
• "النظام" ويعني خدمة "تم” والخدماتالتابعةلها.
• الخدمة"وتعني خدمة ”تم”والخدماتالتابعةلها.
• "المشــترك"وتعنيالمنشــأة المشــتركة بخدمــة ”تــم” ولديهــا حســاب
للدخول الى نظام خدمة تم.
• "المســتخدم الرئيســي" هوالمســتخدم المفوضلتمثيلالمنشــأةفي
مســتقبالأ وأي
تجديــد االشــتراك أو االشــتراك فــي خدمــات إضافيــة
ً
أمــورأخــرى تتعلــقبخدمــة ”تــم” ولــهالصالحيــة الكاملة فــي ذلك من
قبــل المشــتركومايترتــبعلى ذلــك منتكلفــة مادية علــىالخدمات
المطلوبة.
• "مســوقالخدمة"هــي الشــركةالمنــاطبهــاتوزيع وتســويق اشــتراكات
خدمة ”تم”.
• "المســتفيد من الخدمة" هو العميل المباشــر او الغير مباشر للمشترك
بخدمة "تم" او أي من موظفيه او تابعية (على ســبيل المثال ال الحصر
مســتأجر المركبة او ســائق يعمل لدى شــركة نقل) بناء على عقد مبرم
بينهما.
• "الجهــات المختصــة" وتعنــي وزارة الداخليــة والجهــات التابعــة لهــا
أوالجهات القضائية المختصة.
• الظروفالقاهرة" وهي األســباب الخارجةعنالســيطرةالمعقولة وال
يمكن منعها او تحاشــيها ببذل العناية واالجتهاد ،وتشــمل على ســبيل
المثالالالحصر :الحرائق،الحوادث أوأيأنظمةأوشروطحكومية.

ثاني ًا  :وصف خدمة "تم"
 تمكــن خدمة تم المشــترك مــن متابعة المركبات الخاصــة به وذلك منخالل ما يلي :
 -1االطالع على البيانات
 		 إمكانية االستعالم عن بعض معلومات المركبات التابعة للمشترك
اعتمــاد ًا علــى بيانــات الجهــات المختصــة المصرح بعرضهــا من خالل
موقع اإلنترنت.
 -2تنفيذ مجموعة من الخدمات التفاعلية المتاحة:
		 هي خدمات يتم توفيرها إلكتروني ًا بواسطة نظام "تم" للقيام بإجراء
علــى أوضــاع المركبات التابعة للمشــترك إلكتروني ًا من خالل النظام
وذلــك وفــق ضوابــط وطريقــة عمل كل خدمة حســب مــا هو مبين
فــي دليــل المســتخدم الموجــود علــى رابــط  www.elm.sa :ويتم
االشــتراك وتفعيــل هــذه الخدمات من خالل نظــام خدمة” تم” عن
طريق المستخدم الرئيسي.
ثالثاً :خصوصيةوسرية البياناتوالمعلومات
 .1اليتحمــل مــزود الخدمــة ايمســؤولية تجــاه أي من المشــاكل التي قد
تنتــج بســبب صحــة أو تحديــث المعلومــات المقدمــة للمشــترك مــن
الجهات المختصة عنطريقالنظام.
 .2يتعهــد المشــتركباســتخدامالبياناتوالمعلومــاتوالخدمات المتاحة
منخاللالنظاملألغراض المحددة لها
 .3يتعهــد المشــتركباســتخدامالبيانات والمعلومــات والخدمات المتاحة
منخاللالنظاموعدمإساءةاستخدامها وعدمتمريرهاللغيرأو بيعها
أوعرضها أوالتنازلعنهاإلىأيطرف آخر،وفيحالمخالفةذلكيحق
لمزودالخدمةإنهاء االشــتراكوقيام المشــترك بدفع التعويض الالزم
عنأيأضرار أوخســارةبســبب تلك المخالفةبحســب ماتقررهاألنظمة
فيالمملكةالعربيةالســعودية،كمايتحملالمشــترك كافةالغرامات
الصادرة بحقهمن الجهات المختصة.
 	.4يلتزم المشــترك  بعدم تمكين غير العاملين لديه من اســتخدام النظام
ويتم ذلك فقط لموظفين تابعين للمشترك.
 .5يتحمل المشــترك وحده المسئولية الكاملة عن استخدام النظام سواء
تــم ذلــك عــن طريق المشــترك مباشــرة أو عن طريــق أي مــن العاملين
لديه أو غيرهم.
 .6يمتنــع علــى المشــترك تمكين غيــر العاملين لديه من اســتخدام النظام
ويتم ذلك فقط من موظفين تابعين للمشترك.

 .2تكلفــة العمليــات المنفذة  :يتم احتســاب تكلفة العمليات حســب عدد
العمليــات المنفــذة مــن قبل المشــترك وفق أســعار العمليــات المبينة
فــي موقــع خدمــة "تــم"   ، www.elm.saبحيــث يتــم اصــدار فاتــورة
االســتخدام مــن خــال نظــام "تــم" بطريقــة دوريــة بقيمــة العمليــات
المنفذة ليتم سدادها عبر نظام "سداد".
 	 .3يجــب على المشــترك دفع تكاليــف العمليات المنفذة بنــاء على فواتير
شــهرية  تصدر من قبل مزود الخدمة ويتم ســدادها من ِقبل المشــترك
خــال  15يــوم مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة  ويتحمــل المشــترك جميــع
المسؤوليات المترتبة عن مخالفته ذلك
 	 .4تعتبــر الفواتيــر الصــادرة عن مزود الخدمــة صحيحة وغير قابلــة للتعديل
أو االعتراض بعد مرور  15خمســة عشــر يوما على ســداد المشــترك لها
وفي حال وجود اعتراض من قبل المشترك خالل المدة المحددة يمكن
لمــزود الخدمــة مراجعة تلك الفواتير علما أن قــراره بعد المراجعة يعتبر
نهائي وهو المرجع النهائي لتحديد عدد وقيمة الفواتير
سابع ًا :تفعيلاالشتراك
يتمتفعيلاالشــتراكخاللأســبوعينمنتاريختقديمطلب االشــتراك
ويتماإلشعاربالتفعيلبرسالةنصيةعلىجوالالمستخدمالرئيسي
ثامناً :نهاية االشتراك
 .1يحــق لمــزود الخدمــة إنهــاء االشــتراك او ايقــاف أي مــن الخدمــات في
الحاالت التالية:
أ  	 .اســتخدام المشــترك للنظام في غير الغرض المخصص له ،أو إخالله
بأحد أحكام وشروط استخدام الخدمة.
ب  .طلــب الجهــات المختصــة إيقــاف الخدمــة كاملــة عــن المشــترك او
احدى الخدمات الخاصة مثل اصدار االستمارة ونقل الملكية  ،ففي
حالة  االيقاف الكامل لجميع الخدمات يتم إعادة المبالغ المدفوعة
للمشــترك عــن المــدة المتبقية من االشــتراك فقــط دون المطالبة
بأي  تعويض آخر.
ت 	 .فــي حــال إســاءة اســتخدام الخدمــة أو مخالفة احكام وشــروط هذا
االشــتراك أو عــدم ســداد المســتحقات الماليــة لمــزود الخدمة في
أوقاتها .
	 . 2ينتهي االشتراك في حالة الظروف القاهرة.
	 . 3اذا قــرر المشــترك انهاء االشــتراك خــال فترة العقد يجب عليه ارســال
خطاب رسمي الى المزود بطلب ايقاف الخدمات والغاء االشتراك ليتم
تصفية حسابه.
تاسعاً :المخالفات والجزاءات
 )1يحــق لمــزود الخدمــة توقيــع عــدد مــن الجــزاءات علــى المشــترك حــال
إســاءتهم اســتخدام الخدمة أو  مخالفة احكام وشــروط هذا االشــتراك
أو  تســببه بأضرار مالية ومعنوية على المســتفيدين من الخدمة  ،حيث
تشمل هذه الجزاءات ما يلي   :
 .1فــرض غرامــة ماليــة قدرهــا ()10000ريــال ســعودي فــي حــال قيام
المشــترك بتســجيل أي شخص كمســتخدم فعلي او مفوض داخلي
او دولــي دون موافقتــه باإلضافــة إلــى كافــة المخالفــات المروريــة
المسجلة على المستفيد من الخدمة.
 .2فــرض غرامــة ماليــة قدرهــا ()5000ريــال ســعودي فــي حــال قيــام
المشــترك بتســجيل أي شخص كمســتخدم فعلي او مفوض داخلي
او دولي ولم يقم المشترك بإلغاء اسم المستخدم بعد انتهاء فترة
العقد المبرم بين المشــترك والمســتفيد من الخدمة باإلضافة إلى
كافة المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد من الخدمة.
 .3فرض غرامة مالية تتراوح ما بين ( )10000-5000ريال سعودي عن
أي مخالفة او تالعب باستخدام الخدمة غير الحاالت المذكورة في
الفقرتين السابقة.
 .4إيقاف االشتراك في الخدمة لحين تصحيح المخالفة  .
 .5إنهاء االشتراك بشكل نهائي دون دفع أي تعويضات  .
 .6تســديد المخالفــات المروريــة والغرامــات الماليــة التــي تترتــب علــى
المســتفيدين قبــل الجهــات المختصــة بســبب خطــأ المشــترك أو
تابعيه  .
 )2لمــزود الخدمــة حــق تقديــر وتصنيــف المخالفــات وتحديــد الجــزاءات  
المالئمــة لهــا وتطبيق هذه الجزاءات  مجتمعة او منفرده حســب حجم
االساءة والضرر الواقعين على المتضرر وفق ًا للجزاءات المذكورة أعاله.
 )3ال يعفــي تطبيــق أي مــن الجــزاءات  الــواردة اعــاه علــى المشــترك من
مسؤوليته  امام الجهات المختصة او المستفيد من الخدمة

رابع ًا :مدةاالشتراك
االشــتراك ســاري المفعــول لمــدة ســنة ميالديــة كاملــة مــن تاريــ 
خ
تفعيلاالشــتراك (انظر المادة ثامن ًا) ،ويتجددتلقائي ًامالميخطرالمشــترك
مزودالخدمةبرغبتهفي عدمالتجديدقبلشهرمنتاريخنهاية االشتراك،
أوما لميتمإنهائهبموجب المادة (تاسعاً).

خامس ًا :توفر الخدمة
يبذل مزود الخدمةقصارى جهده لتوفيرالخدمة على مدار األربعوعشرين
ســاعةوخاللالعطل الرســميةمع عدم تحملهللمســؤوليةفي حال عدم
توفرالخدمة بسبب أي ظرف عارض.

عاشر ًا :تسوية الخالفات
يخضــع هــذا االشــتراك لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ويجري تنفيذه وتفســيره بموجبها وأي خالف ينشأ عن تطبيق
هــذا االشــتراك أو مــا يتعلــق بــه وال يتوصــل معــه إلــى تســوية وديــة  يتم
حســمه أمام المحاكم المختصة وفق ًا ألنظمة المملكة العربية السعودية
في مدينة الرياض.

سادساً:تكلفةالخدمة
 	 .1تكلفة االشــتراك الســنوي في الخدمة  :يتم احتســاب تكلفة االشتراك
الســنوي فــي الخدمــة فــي بدايــة مــدة االشــتراك وفــق جدول أســعار
االشــتراك المبينــة فــي موقع خدمة "تــم"   ، www.elm.saويتم دفع
تكلفة االشــتراك الســنوي بداية التعاقد وبعد اصــدار فاتورة في نظام
تم" يتم سدادها عبر نظام "سداد" قبل تفعيل االشتراك ".

احدعشر :التواصل
 .1يتــمإرســالجميــعاإلشــعاراتالخاصــة بخدمــة ”تــم”او التعديالت على
شــروط اســتخدام الخدمةإلىالمســتخدم الرئيســيســواءإلكتروني ًا عبر
البريد اإللكتروني المحدد في نظام "تم"أو عبر الرسائل النصية القصيرة
الــى رقــم الجــوال المحدد في نظام "تم"او عبر رســائل نظام خدمة "تم
أوورقي ًاويتمالعملبموجبهامن تاريخإرسالها.

 .2يتــم إرســال الرســائل التوعويــة والترويجيــة الخاصــة بخدمــة ”تــم”
إلىالمســتخدمالرئيســياو المســتخدمين الفرعييــن ســواء عبــر البريــد
اإللكترونيأو عبر الرســائل النصية القصيرة  او  عبر رســائل نظام خدمة
"تم.
 .3إذا  اراد المشــترك الحصــول علــى الدعم الفنــي للخدمة في حال وجود
مشــكلة فــي النظــام او خلــل مــا يتــم االتصــال علــى رقم الدعــم الفني
8001244359
 .4إذا  اراد المشــترك التواصــل مع مــزود الخدمة في حال وجود اقتراحات
لتحســين الخدمــة او وجــود أي استفســارات عامــة يتم ذلك  عبــر البريد
االلكترونية info@elm.sa
ثانيعشر :احكام عامة
 .1يتحملالمشــترككافةالمســؤولياتالناتجةعــن الطلبات الصادرة من
المستخدمالرئيسي و جميع مستخدميه الفرعيين وما يترتب عليها من
رسوم او تكاليف او غرامات  (مباشرة أو غير مباشرة).
 .2يلتــزم المشــترك وتابعيــه مــن مســتخدمين رئيســين أو فرعييــن بعــدم
تقاضــي او تحصيــل  أي مبالــغ أو رســوم من   المســتفيدين من الخدمة
بإســم مــزود الخدمــة  او بإســم الخدمة مقابــل العمليات التــي تنفذ أو
ألي ســبب آخــر  ,وفــي حــال ثبــوت ذلك فإن لمــزود الخدمــة إضافة لما
هــو مقــرر حال مخالفــة ذلك ،الحق بإلزام المشــترك بإعادة جميع ما تم
تحصيلــه مــن مبالــغ ورســوم الــى  المســتفيدين مــن الخدمــة الذيــن تم
استحصالها منهم.
 .3ال يتحمــل مــزود الخدمــة أي مســؤولية تجــاه أي خســائر تقــع علــى
المشترك(مباشــرة أو غيــر مباشــرة)  ناتجــة عــن اســتخدام الخدمــات
المقدمةفيهذا االشتراك.
 .4تعــد جميــع البرامج والتطبيقات والشــعارات الخاصة بهــذا النظام ملك ًا
لمزود الخدمة وال يحق للمشترك بناء أي تطبيقات أو برامج.
 .5يحتفــظمــزود الخدمــةبحقه فيتقييداســتخدامالخدمةوذلكبوضع
حد أقصى لعددالمستخدمين للنظام.
 .6ال يتحمــل مــزود الخدمــة أي مســؤولية ناتجــة عــن إســاءة اســتخدام
الخدمةأوالتحايلباستخدامهامثلقيامالمشترك بتسجيلمستخدم
فعلــي او مفــوضأليمركبةدونوجودمايثبت عالقةالمســتفيد من
الخدمةبالمشترك.
 .7يلتزم المشــترك بعدم تســجيل بيانات أي شــخص كمســتخدم فعلي او
مفوض داخلي او دولي إال بعد موافقته ،كذلك يلتزم المشترك بإلغاء
تســجيل المســتخدم فعلي او المفــوض الداخلي او الدولــي عند انتهاء
العالقة بين المشترك و المستفيد من الخدمة فورا.
 .8يتحمــل المشــترك كافــة المســؤوليات الناتجــة عــن إســاءة اســتخدام
الخدمة أو التحايل باستخدامها مثل قيام المشترك بتسجيل مستخدم
فعلــي او مفــوض ألي مركبــة دون وجــود مايثبــت عالقــة المســتخدم
الفعلي بالمشــترك ،أو في حال عدم إلغاء اســم المســتخدم الفعلي او
المفوض المسجل بعد انتهاء العالقة.
 .9يلتــزم المشــترك بتحمــل كافــة المخالفــات المروريــة المســجلة علــى
المستخدم الفعلي او المفوض المسجل من قبله إذا ثبت أنه لم يحق
للمشترك تسجيله كمستخدم فعلي او مفوض او في حال عدم ازالته
بعد انتهاء العالقة بين المشترك و المستفيد من الخدمة.
 .10فــي حــال إنهــاءأوانتهــاءاشــتراكالمشــتركفــي الخدمةيحــق لمزود
الخدمــةإلغــاءجميــععمليــات التحفــظعلــىنقــلالملكيــةللمركبــات
التابعةللمشتركوكذلكإلغاءالمستخدمينالفعليينالمضافين على
المركبات التابعةللمشترك إنوجدت.
 .11فــي حــال انتهاء ترخيص مزاولة النشــاط الصادرة مــن الجهات المختصة
سيتم ايقاف بعض الخدمات التفاعلية وذلك بناء على طلب منها دون
سابق انذار.
 .12يحــق لمــزود الخدمــة القيام بتدقيق عشــوائي على اســتخدام الخدمة
من قبل المشــترك ،ولمزود الخدمة الحق في المطالبة بكافة الوثائق
التي تساعده على عمل ذلك.
 .13يحتفظ مزود الخدمة بحق قبول أو رفض أي طلب اشتراك.
 .14يحــق لمــزود الخدمــة  االضافــة أو التعديــل علــى  أي مــن بنــود  هــذه
االحــكام والشــروط اي وقــت دون الرجــوع للمشــترك  ،حيــث يتم ابالغ
المشتركين قبل وقت مناسب ال يقل عن خمسة ايام من تاريخ تفعيل
التعديل  ويكون هذا  التعديل ملزم ًا للجميع واذا  رغب المشترك الغاء   
اثر هذا التعديل يجب ان يراسل “علم" رسميا ليتم تصفية حسابه.
 .15فــي حــال إخــال أو تأخــر المشــترك فــي ســداد قيمــة أيــة دفعــة  مــن
دفعــات االشــتراك الســنوي أو تكلفــة العمليات المنفــذة ،يحق لمزود
الخدمة إيقاف الخدمة أو إنهاء االشتراك حسب ما يراه مناسب ًا ويتحمل
المشترك مسؤولية سداد المبالغ المستحقة عليه.
ثالثعشر :قائمة الخدمات
للحصــول علــى القائمة المعتمدة للخدمات و واســعارها يجب زيارة موقع
الخدمــة  ، www.elm.saعلمــ ًا بــأن االســعار قابلــة للتغييــر والتعديــل
دون ســابق إنــذار .وتقــدم خدمــة تــم الخدمــات التالية على حســب نشــاط
المنشــأة وبنــاء علــى توجيهــات االدارة العامــة للمــرور (إضافــة او تغييــر
المفوض الداخلي للمركبة لمدة شهر واحد ،إصدار تفويض دولي للمركبة،
االســتعالم عــن تفاصيل مخالفــة مرورية ،الحصول علــى قائمة المخالفات
المدفوعــة ،إضافــة او تغييــر المســتخدم الفعلــي للمركبــة ،التحفــظ علــى
مركبــة ،تجديــد اســتمارة مركبــة  ،اصــدار رخصة ســير لمركبة جديــدة ،ونقل
ملكية مركبة).

