
نموذج اشتراك في خدمة مقيم للمنشآت

معلومات المستخدم الرئيسي التكلفة

معلومات مستخدمي النظام

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

االسم العربي الكامل للمنشأة
أفرادعملياتشاملفئة االشتراك

بيانات المنشأة

رقم المنشأة بوزارة الداخلية:

رقم االشتراك:

االسم العربي الكامل للمنشأة:

االسم اإلنجليزي الكامل للمنشأة:

الهاتف:المدينة:

الرمز البريدي:ص.ب:

اسم المدير:

اسم مدير الموارد البشرية:

البريد اإللكتروني للموارد البشرية:

عدد المقيمين بالمنشأة:رقم السجل التجاري:

تأمينصناعةنفط وغازنقلتعليميطبيحكوميتسويق وإعالنبنوك واستثماراتصاالت وتقنية المعلومات

رمز الفئة 

العدد اإلجمالي للمستخدمين اإلضافيين

قيمة الفئة

قيمة إضافة المستخدمين اإلضافيين

القيمة اإلجمالية

اسم المستخدم الرئيسي األول

رقم الهوية:

البريد اإللكتروني:

االسم:

تصديق الغرفة التجارية

مالحظات:
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.

المستخدم الرئيسي هو الشخص المفوض لتمثيل المنشأة في أية أمور تتعلق بخدمة مقيم.

اسم المندوب:

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.

رقم الجوالنوع المستخدمالخدمة المطلوبةرقم الهوية / اإلقامةاسم المستخدم

خدمات تفاعليةاطالع

خدمات تفاعلية

خدمات تفاعلية

خدمات تفاعلية

رئيسي

رئيسي

رئيسي

رئيسي

عادي

عادي

عادي

عادي

اطالع

اطالع

اطالع

البريد اإللكتروني

الجوال:

أخرىنشر ووسائطسياحة وسفرعقاراتإنشائي

اسم المالك:

االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم اإلنجليزي المختصر للمنشأة:

موقع الشركة اإللكتروني:

هاتف:

هاتف:

جوال:

جوال:

البريد اإللكتروني لإلشعارات:جوال اإلشعارات:

تاريخ اإلصدار:

الفاكس:

موافقتك على شروط وأحكام االشتراك يعتبر إقرارًا منك باالطالع والموافقة على الشروط الواردة أعاله.
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