
فــي حــال وجــود أي مالحظــة أو مشــاكل بخصــوص الخدمة، نرجــو التواصل 
مباشــرة مــع مكتــب الدعــم الفنــي لشــركة العلــم ألمــن المعلومــات علي 

الرقم: 8001244359

نموذج اشتراك للمنشآت في خدمة تم 
جديدنوع الطلب

رقم المنشأة بوزارة الداخلية:

رقم االشتراك:

االسم العربي الكامل للمنشأة

االسم اإلنجليزي الكامل للمنشأة:

نوع المنشأة: شركة            مؤسسة
المدينة:

ص. ب:

اسم المالك:

اسم المدير:

اسم مسؤول االتصال:

البريد اإللكتروني لمسؤول االتصال:

رقم السجل التجاري:

عدد المركبات المملوكة للمنشآة:

:)User ID( اسم المستخدم الرئيسي

الهاتف:

المنصب:االسم:

االسم بالعربي:

رقم الهوية:

تصديق الغرفة التجاريةختم المنشأةالتوقيع:

رقم الجوال:

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

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

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

جميع الشروط واألحكام الواردة خلف النموذج.

مالحظتا:
* 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.    

رقم الهوية:

البريد اإللكتروني:

االسم باإلنجليزي:

الجوال:

لغة المستخدم:

قيمة االشتراك

يجب زيارة موقع الخدمة www.elm.sa للتعرف على اسعار االشتراك والخدمات المقدمة ، علمًا بأن االسعار قابلة للتغيير والتعديل دون سابق إنذار.                                                                 

الهاتف:

الرمز البريدي:

الهاتف:

هاتف:

هاتف:

جوال اإلشعارات:

تاريخ إصدار السجل التجاري:

الفاكس:

موقع الشركة اإللكتروني:

جوال:

جوال:

جوال:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:

تاريخ انتهاء السجل التجاري:

عدد الفروع:

العنوان )موقع المنشأة(:

االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:
نشاط المنشأة الرئيسي:

تجديد

بيانات المنشأة

التكلفة

معلومات المستخدم الرئيسي

إقرار وتعهد وتفويض )يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط(

اإلنجليزيةالعربية

8002460008




