
أوال: التعريفات: 
يقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات التالية أينمـــا وردت المعانـــي المبينة 
أمامها ما لم يتضح صراحة من النص أو يقتضي السياق غير ذلك:

"الخدمة" هي خدمة الموارد البشرية وهي خدمة سحابية متكاملة 
، شـــاملة إلدارة ملـــف الموظـــف والرواتـــب واإلجـــازات وغيرها من 
عمليات إدارة الموارد البشـــرية حســـب ما يحدده المشـــترك، وتتميز 
الخدمـــة عن غيرهـــا بتوفير خدمة مقيم والتوافـــق مع نظام حماية 
األجـــور من خالل بوابة واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان عن 

طريق اإلنترنت وذلك وفقًا لشروط وأحكام اإلشتراك.
"المشترك"  وتعني مستخدم خدمة الموارد البشرية وفق نموذج 

االشتراك هذا.  
"ِعلم" شـــركة الِعلم ألمن المعلومات والتي تملك و تقدم خدمة  

"الموارد البشرية". 
"الجهـــات المختصـــة" المحاكـــم او اللجـــان القضائيـــة او أي جهـــة 

قضائية داخل المملكة العربية السعودية
"الجهـــات ذات العالقة" وتعني جميع الجهات الحكومية او شـــبه 
الحكومية التي تختص بتقديم الخدمة محل هذا االشـــتراك او يتم 
اإلعتمـــاد على بياناتهـــا مثل وزارة الداخليـــة أو وزارة التجارة  أو أي 

جهة حكومية معنية بالخدمة.
"الظروف القاهرة أو الطارئة" وهي الظروف العامة االســـتثنائية 
ســـواًء كانـــت اقتصادية أو طبيعيـــة أو إدارية التي تقـــع أثناء تنفيذ 
هذا االشتراك وال دخل إلرادة المتعاقدين في حدوثها ، وال يكون 
في الوســـع توقعها عند إبرام هذا االشتراك او تنفيذه  وال يمكن 
دفعهـــا عند وقوعهـــا ، وقد يكون من شـــأنها أن تصيب المتعاقد 
بخســـارة فادحة تتجاوز الخســـارة العادية التي يمكن احتمالها على 
نحـــو تختل معه اقتصاديات العقد إختالًال جســـيمًا، ويشـــمل على 
ســـبيل المثال ال الحصر: الكـــوارث الطبيعية، الحرائق، الحوادث، أي 
تغييـــر جوهري في التنظيمات الحكومية أو اإلدارية ذات العالقة، 

أو توقف خدمة االنترنت أو  غير ذلك.
"المســـتخدم الرئيســـي" هو المســـتخدم المفوض من المشـــترك 
لتمثيل المنشـــأة في تجديد االشـــتراك أو االشـــتراك في خدمات 
إضافية مســـتقبال أو أمور أخرى تتعلق بخدمة  "الموارد البشـــرية" 
وله الصالحية الكاملة في ذلك من قبل المشترك وما يترتب على 

ذلك من تكلفة مادية على الخدمات المطلوبة.
"المســـتفيد مـــن الخدمـــة" هـــو العميـــل المباشـــر او الغير مباشـــر 
للمشترك بخدمة "الموارد البشرية" (أو أي من موظفيه أو تابعيه). 
"مســـوق الخدمـــة"  هـــي الشـــركة المنـــاط بهـــا توزيـــع وتســـويق 

اشتراكات خدمة  "الموارد البشرية" والمعينة من ِقبل علم.
ثانيًا: نطاق ووصف الخدمة: 

ينحصـــر نطـــاق خدمـــة "المـــوارد البشـــرية" فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية. 

ثالثًا: مدة االشتراك: 
• ســـيكون االشتراك في الخدمة متاح بشـــكل سنوي, وتبدأ مدة 
االشـــتراك من تاريخ تفعيل االشـــتراك، ويتجدد االشتراك تلقائيًا 
لمدة مماثلة (بشـــرط سداد المشـــترك لجميع مبالغ االشتراك) 
مـــا لم يشـــعر أحد الطرفين عـــن رغبته في إنهاء االشـــتراك قبل 
شـــهر مـــن تاريـــخ نهاية االشـــتراك، او مالـــم يتم إنهائـــه بموجب 

احكام وشروط هذا االشتراك. 
• يتـــم تفعيـــل االشـــتراك بعـــد تقديم نمـــوذج االشـــتراك مكتمل 

البيانات من قبل المشترك واعتماده من ِعلم. 
• تحتفظ علم بحق قبول أو رفض أي طلب اشتراك دون إبداء أي 

أسباب. 
• يحـــق لشـــركة ِعلم وفقًا لتقديرها المطلـــق تعديل أو تغيير مدد 
االشـــتراك المتاحة، وفي حال تم إجراء أي تعديل أو تغيير، يجب 
على المشترك االلتزام بالمدد الجديدة فور انتهاء مدة اشتراكه 

الحالية.
رابعًا: استمرارية ووقت الخدمة: 

تبـــذل علـــم  قصـــارى جهدهـــا لتوفيـــر الخدمـــة علـــى مـــدار األربـــع 
الرســـمية مـــع عـــدم تحملهـــا  العطـــل  وعشـــرين ســـاعة وخـــالل 
للمســـؤولية في حـــال عدم توفر الخدمة بســـبب أي ظرف عارض. 

على أن توفير واستمرارية الخدمة يخضع دائمًا للشروط التالية: 
• إن تقديـــم الخدمـــة يعتمد علـــى الربط اإللكترونـــي مع مقدمي 
خدمـــات اإلنترنـــت او الجهـــات ذات العالقـــة التي تقـــوم بتزويد 
الخدمـــة بالمعلومات والبيانات وقـــدرة األنظمة القائمة لديهم 

او لدى المشـــترك على تقديم الخدمات بالشـــكل المالئم، ولن 
تتحمل ِعلم أي مسؤولية تجاه ذلك. 

• يحق لشـــركة علـــم من وقت آلخـــر إيقاف الخدمـــة مؤقتًا لعمل 
الصيانـــة الدوريـــة والطارئة ســـواًء كان هـــذا اإليقاف بإشـــعار او 

بدون إشعار مسبق. 
• يحق لشـــركة علم إيقاف الخدمة او تعليقها بموجب أحكام هذا 

االشتراك. 
خامسًا:  التزامات المشترك: 

يتعهد ويلتزم المشترك بالتالي: 
• المحافظـــة علـــى اســـم المســـتخدم وكلمة الســـر الخاصـــة به أو 
بالمســـتخدمين لديه، واإلبـــالغ عنهما كتابة عند فقد أي منهما 
مباشـــرة ويتحمل المسؤولية التامة عن استخدامهما، وااللتزام 
بالمســـؤوليات المترتبـــة علـــى أي طلب مقدم عن طريق اســـم 
المســـتخدم أو كلمـــة المرور وعدم مطالبـــة علم بأي تعويضات 
نتيجـــة هـــذا الطلـــب، كمـــا يلتـــزم المشـــترك بـــأن يكـــون جميـــع 

المستخدمين موظفين تابعين له.
• التأكـــد مـــن صحة البيانـــات المدخلة من قبله علـــى خدمة "الموارد 
البشـــرية"، وتحديثهـــا في حال تغيرها، وتجديـــد الوثائق حال انتهاء 
صالحيتهـــا. ويتحمـــل المشـــترك كافة إخطـــاء االدخال فـــي إدخال 
التقارير إلى الخدمة ويتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن تسرب 

المعلومات والبيانات الخاصة باألشخاص المدخلة بياناتهم.
• يتعهد المشترك بتنفيذ جميع التعليمات التي ترد له من الجهات 
ذات العالقة ســـواًء مباشرة عن طريق خدمة "الموارد البشرية" 
أو عـــن طريـــق ِعلـــم وفي حـــال مخالفة ذلـــك يحق لـ ِعلـــم إنهاء 
االشـــتراك والرجوع على المشترك بدفع التعويض الالزم لـ ِعلم 
عـــن أي أضـــرار أو خســـائر تكبدتهـــا ِعلـــم بســـبب تلـــك المخالفـــة 
بحســـب مـــا تقـــرره األنظمـــة النافـــذة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، كما يتحمل المشترك كافة الغرامات الصادرة بحقه 

من الجهات المختصة أو ذات العالقة.
• يتحمـــل المشـــترك كافـــة المســـؤوليات الناتجـــة عـــن الطلبـــات 
أي  مـــن  أو  الرئيســـين  المســـتخدمين  مـــن  أو  منـــه  الصـــادرة 
مستخدمين آخرين تابعين للمشترك وما يترتب عليها من رسوم 

أو تكاليف أو غرامات (مباشرة أو غير مباشرة).
• إبـــالغ ِعلم  مباشـــرة عند وجـــود أي خلل في الخدمة أو اشـــتباه 

بوجود إساءة استخدام للخدمة.
• االلتـــزام بشـــروط واحـــكام هـــذا االشـــتراك، وسياســـة حمايـــة 
الخصوصية، أو أي سياسة أخرى يتم اعتمادها في موقع خدمة 

"الموارد البشرية".
• عدم اســـتخدام خدمة "الموارد البشرية" بشكل عام بطريقة قد 

تتسبب في الشكاوى والنزاعات والمطالبات على ِعلم.
• عـــدم التحايـــل أو التالعـــب بهيـــكل الرســـوم، أو عمليـــة إعـــداد 
الفواتير، أو الرســـوم المســـتحقة لـ ِعلم وفي حـــال مخالفة ذلك 
يحق لشـــركة علم إنهاء االشتراك والرجوع على المشترك بدفع 
التعويض الالزم لشركة علم عن أي أضرار أو خسائر تتكبدها ِعلم 

بسبب تلك المخالفة.
أي  أو  رئيســـين  مســـتخدمين  مـــن  وتابعيـــه  المشـــترك  يلتـــزم   •
مستخدمين آخرين تابعين للمشترك بعدم تقاضي او تحصيل أي 
مبالغ أو رسوم من المستفيدين من الخدمة باسم ِعلم او باسم 
الخدمة مقابل العمليات التي تنفذ أو ألي سبب آخر، وفي حال 
ثبوت ذلك فإنه يحق لـ ِعلم إلزام المشـــترك بإعادة جميع ما تم 
تحصيله من مبالغ ورســـوم الى المســـتفيدين من الخدمة الذين 
تم اســـتحصالها منهم، باإلضافة الى حقه في تطبيق الغرامات 

المقررة لذلك.
سادسًا: تكلفة الخدمة وطرق الدفع 

• يجب على المشـــترك االطالع على رســـوم االستخدام )المرفقة 
مع هذا االشـــتراك والموضحة في الموقـــع االلكتروني لخدمة  
"الموارد البشـــرية") ، وآلية الســـداد المبينة أدناه،  علمًا بأن هذه  
الرســـوم قابلة للتعديل والتغيير من قبل ِعلم دون ســـابق إنذار. 

حيث تشمل هذه الرسوم ما يلي :  
• تكلفـــة االشـــتراك في الخدمة: ســـيكون االشـــتراك في الخدمة 
متاح بشـــكل ســـنوي قبـــل تفعيـــل الخدمة وفقًا لجدول أســـعار 
االشـــتراك (المرفقة مع هذا االشتراك والموضحة في الموقع 
االلكترونـــي لخدمـــة ”المـــوارد البشـــرية") ويتم احتســـاب تكلفة 
االشـــتراك بنـــاًء على ذلك، يتم دفع تكلفة االشـــتراك عند بداية 
التعاقد كل ســـنة وفقًا لجدول أســـعار االشـــتراكات وبعد اصدار 

فاتورة في موقع الخدمة ويتم سدادها عبر نظام "سداد" قبل 
تفعيل االشتراك.

• يجـــب علـــى المشـــترك دفـــع التكاليـــف بناًء علـــى فواتير ســـنوية 
(حســـب ما تـــم اختياره وفق جدول أســـعار االشـــتراك) تصدر من 
قبـــل ِعلـــم ومن خالل موقـــع الخدمة (دون حســـم أي ضرائب أو 
رســـوم إن وجـــدت). ويجـــب أن يتم ســـدادها من ِقبل المشـــترك 
خالل 15 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشـــترك جميع 
المســـؤوليات المترتبة عن مخالفتـــه ذلك ويحق لـ ِعلم تعليق أو 

أيقاف الخدمة في حال التخلف عن السداد. 
• في حال طلب المشـــترك تغيير أسعار االشتراك الخاصة به وفقًا 
لجدول أسعار االشتراك )المرفقة مع هذا االشتراك والموضحة 
فـــي الموقـــع االلكترونـــي لخدمة  "المـــوارد البشـــرية") أو تغيير 

الباقة ، فإن هذا الطلب يخضع لموافقة ِعلم المطلقة.
• في حال وجود أي اعتراض من قبل المشترك على الفاتورة فإنه 
يجب عليه أن يسدد كامل المبلغ الوارد فيها دون أي تأخير، على 
أن يقدم اعتراضه الخطي إلى ِعلم خالل 15 يوما من تاريخ إصدار 
الفاتـــورة مبينا ســـبب اعتراضه، وفي حال قبـــول ِعلم لالعتراض، 
يتم حســـم تكلفة البنـــد المعترض عليه من الفاتـــورة الالحقة او 
يتم تعديل الفاتورة حسب ما تراه ِعلم منفردة. علمًا أن قرار ِعلم 
بعـــد المراجعـــة يعتبـــر نهائيًا وهـــو المرجع النهائـــي لتحديد عدد 
وقيمـــة الفواتيـــر المســـتحقة. كمـــا أن اعتـــراض المشـــترك على 
الفاتـــورة أو أي جـــزء منها ال يحول دون التزامه بســـدادها، حيث 
ســـيتم اعتبـــار الفواتير الصادرة من قبل ِعلـــم صحيحة وغير قابلة 
للتعديل أو االعتراض بعد مرور 15 خمســـة عشر يومًا على تاريخ 

إصدار الفاتورة دون تقديم أي اعتراض.
• تعتبـــر الفواتيـــر اإللكترونيـــة التـــي تصدرها ِعلم مـــن خالل موقع 
الخدمة مماثلة للفواتير الورقية من حيث حجيتها واســـتحقاقها 

للدفع وال يؤثر اختالف الصيغة على أي من ذلك.
سابعًا: المخالفات والجزاءات

• لـ ِعلم حق تقدير ما يعد إساءة استخدام للخدمة، ولها حق تقدير 
وتصنيف المخالفات وتحديد المالئم لها وتطبيق هذه الجزاءات 
مجتمعة او منفردة حســـب حجم االساءة والضرر الواقعين على 

المتضرر وفقًا للجزاءات المذكورة أعاله.
• ال يعفـــي تطبيـــق أي من الجـــزاءات الواردة أعاله المشـــترَك من 
مسؤوليته امام الجهات المختصة أو ذات العالقة او المستفيد 
مـــن الخدمة عـــن االضرار الناجمـــة والتعويضات المســـتحقة من 

مخالفة احكام وشروط هذا االشتراك . 
ثامنًا: إنهاء االشتراك 

• يحق لـ ِعلم إنهاء االشتراك فورا أو تعليقه بشكل كامل او جزئي 
في الحاالت التالية:

• إســـاءة اســـتخدام المشـــترك للخدمة أو المعلومـــات الموجودة 
فيها أو استخدام الخدمة في غير الغرض المخصص لها.

• إخالله بأحد شـــروط و أحكام هذا االشـــتراك الـــواردة في موقع 
الخدمـــة او التعليمـــات المرســـلة للمشـــترك بشـــكل إلكترونـــي 
(ســـواءًا من خالل موقع الخدمـــة االلكتروني او من خالل البريد 

االلكتروني الموضح في هذا االشتراك).
• عدم صحة أو تحديث المعلومات الخاصة بالمشـــترك أو الوثائق 

والتراخيص المقدمة منه.
• طلـــب الجهـــة ذات العالقة او الجهـــات المختصة إيقاف الخدمة 

بشكل كامل او جزئي عن المشترك أو تعليقها.
• أن تتوقف شركة علم عن تقديم الخدمة لجميع المشتركين ألي 

سبب كان.
• في حال عدم سداد المستحقات المالية لـ ِعلم  في أوقاتها .

• حسب الفقرة (ث) من المادة خامسًا.
• إذا قـــرر المشـــترك انهاء االشـــتراك خالل فترة االشـــتراك فيجب 
عليـــه ارســـال خطاب رســـمي الى ِعلـــم بطلب ايقـــاف الخدمات 

والغاء االشتراك ليتم تصفية حسابه.
• إذا قامت ِعلم بإنهاء االشتراك أو تعليقه، فإنها ستقوم بإشعار 
المشـــترك بذلك، ويحق للمشـــترك حينئذ التقـــدم بطلب إعادة 
تفعيل الحســـاب مع بيان األسباب والحيثيات، ويكون قرار إعادة 

التفعيل لالشتراك حسب تقدير ِعلم.
• فـــي حـــال كان إنهـــاء أو تعليـــق االشـــتراك ناتجـــا بســـبب إخـــالل 
المشترك بأحد التزاماته فإن اإليقاف أو التعليق ال يحوالن دون 
اتخـــاذ ِعلـــم لمزيد من الخطـــوات القضائية الرســـمية ) جنائية أو 

مدنية( ضد المشترك.
• في حال إنهاء أو انتهاء أو تعليق اشـــتراك المشترك في الخدمة 
فإنـــه يحـــق لـ ِعلم إلغاء أي عمليـــات ذات أثر مؤقت او تمت من 

خالل الخدمة إن وجدت. 
• فـــي حـــال إنهاء أو انتهاء االشـــتراك ألي ســـبب، فإنه يحق لـ ِعلم 
إلغـــاء كافة الخدمـــات الخاصة بالمشـــترك ومســـح وإزالة جميع 
والخاصـــة  الخدمـــة  فـــي  الموجـــودة  والمعلومـــات  البيانـــات 
بالمشـــترك دون تحمـــل ِعلـــم أي مســـؤولية تجاه أي خســـائر أو 

أضرار تقع على المشترك.
• فـــي حال انتهاء ترخيص مزاولة النشـــاط الصادر من الجهات ذات 
العالقة للمشترك سيتم ايقاف الخدمة او بعض خصائصها دون 

سابق انذار إلى حين تجديد الترخيص للمشترك.
• ينتهي االشتراك في حالة الظروف القاهرة التي تعجز معها علم 

عن االستمرار في تقديم الخدمة.
تاسعًا: خصوصية وسرية البيانات والمعلومات

• ال تتحمل ِعلم أي مسؤولية تجاه أي من المشاكل التي قد تنتج 
بســـبب صحـــة أو تحديـــث المعلومـــات المقدمة للمشـــترك من 

الجهات ذات العالقة عن طريق الخدمة.
• يتعهـــد المشـــترك باســـتخدام البيانات والمعلومـــات والخدمات 

المتاحة من خالل الخدمة لألغراض المحددة لها. 
• إن جميـــع المعلومـــات والبيانات الـــواردة والمســـجلة في خدمة 
"الموارد البشرية" تعتبر معلومات سرية ويتعهد المشترك بعدم 
إســـاءة اســـتخدامها وعدم تمريرهـــا للغير أو بيعهـــا أو عرضها أو 
التنازل عنها إلى أي طرف آخر، وفي حالمخالفة ذلك يحق لـ ِعلم 
إنهاء االشـــتراك وقيام المشـــترك بدفـــع التعويض الالزم عن أي 
أضرار أو خســـارة بســـبب تلك المخالفة بحسب ما تقرره األنظمة 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، كمـــا يتحمل المشـــترك كافة 

الغرامات الصادرة بحقه من الجهات المختصة أو ذات العالقة.
• يلتزم المشـــترك بعـــدم تمكين غير العاملين لديه من اســـتخدام 

الخدمة ويتم ذلك فقط لموظفين تابعين للمشترك.
• يتحمـــل المشـــترك وحـــده المســـئولية الكاملـــة عـــن اســـتخدام 
الخدمة سواء تم ذلك عن طريق المشترك مباشرة أو عن طريق 

أي من العاملين لديه أو غيرهم.
• يجوز لـ ِعلم االطالع على المعلومات والبيانات واإلفصاح للجهة 
المختصـــة والجهـــات ذات العالقـــة وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بكافة 
المعلومات المدخلة من المشترك عن طريق الخدمة حسب ما 
تفتضيـــه مصلحـــة العمـــل كمـــا يمكـــن لــــ ِعلـــم اســـتخدام تلـــك 

المعلومات والبيانات ألغراض إحصائية.
• تسري أحكام هذا البند على المشترك والعاملين لديه بعد انتهاء 
او إنهـــاء االشـــتراك معه ولمدة ال تقل عن  خمس (5) ســـنوات 

من تاريخ انتهاء االشتراك او إنهائه. 
عاشرًا: أحكام عامة: 

• يخضـــع هـــذا االشـــتراك لألنظمـــة والقوانيـــن المعمـــول بهـــا فـــي 
المملكة العربية السعودية ويجري تنفيذه وتفسيره بموجبها وأي 
خالف ينشـــأ عن تطبيق هذا االشـــتراك أو ما يتعلق به وال يتوصل 
إلى تسوية يتم حسمه وفقًا ألنظمة المملكة العربية السعودية.

• تعتبـــر جميـــع حقوق الملكيـــة الفكرية المتعلقة بهـــذه الخدمة ) 
ويشـــمل ذلك على ســـبيل المثال ال الحصـــر: البرامج والخدمات 
والرســـومات  والتصاميـــم  االختـــراع  بـــراءات  و  والتطبيقـــات 
والشـــعارات واألسماء والعالمات التجارية(  ملكا لـ ِعلم بموجب 
األنظمـــة أو العقـــود أو االتفاقية الموقعة بينـــه وبين أصحابها، 
وال تســـمح ِعلـــم  للمشـــترك باســـتخدام المعلومـــات أو المواد 
الموجـــودة في الخدمـــة  اال بعد الحصول علـــى موافقة خطية 

مسبقة منها، على أن أي موافقة تخضع للشروط التالية: 
• ال يجـــوز توزيع أو بيع أي جزء من محتوى الخدمة ألغراض تجارية 

أو سياسية.
• ال يجـــوز تعديـــل أي جـــزء مـــن محتـــوى الخدمـــة بـــأي شـــكل من 

األشكال.
• يجب أن ُيظهر المشـــترك التنويه الخاص بحقوق النشـــر على كل 

نسخة أو جزء منها وتاريخ الطباعة.
• ال تتحمل ِعلم أي مســـؤولية ناتجة عن إســـاءة استخدام الخدمة 

أو التحايل باستخدامها.
• يقر المشـــترك أن ِعلم ال تتحمل مســـؤولية المشاكل الناتجة عن 
صحة البيانات المقدمة من المشترك عن خدمة الموارد البشرية 

او مـــن الجهـــات ذات العالقة أو غيرهما. كما يقر المشـــترك بأن 
ِعلم ال تتحمل أي مسؤولية تجاه أي خسائر تقع على المشترك) 
مباشـــرة أو غير مباشرة( ناتجة عن استخدام الخدمات المقدمة 

في هذ ا االشتراك
• يوافق المشترك على إخالء مسؤولية ِعلم عن أخطاء أي أطراف 
ثالثة ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مقدمي خدمات 
ويقـــر  اإللكترونـــي،  بالموقـــع  االتصـــال  تعطـــل  او  االتصـــاالت 
المشـــترك بعدم مســـؤولية ِعلـــم في حال عدم قـــدرة مقدمي 
خدمـــات اإلنترنت على الربط اإللكتروني مع الخدمة أو في حال 
عـــدم قـــدرة األنظمـــة القائمـــة لديهـــم او لدى المشـــترك على 

تقديم الخدمات بالشكل المالئم
• يلتزم المشـــترك أال يســـتخدم الموقع أو الخدمة بكافة خدماته 
المباشرة أو الغير مباشرة على نحو يكون فيه انتهاك أو مخالفة 
ألي مـــن األنظمـــة أو اللوائح المعمول بها في المملكة العربية 

السعودية. 
• يلتزم المشترك بدفع التعويض الالزم لـ علم عن أي أضرار أو خسائر 
تتكبدها ِعلم بسبب مخالفة المشترك ألنظمة الجهة المختصة أو 
متطلباتها أو إســـاءة استخدام خدمة "الموارد البشرية" بحسب ما 

تقرره األنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. 
• يلتـــزم المشـــترك بعـــدم انتهـــاك أي حقـــوق للغير بمـــا في ذلك 
محاولة اســـتخدام الحســـاب الخاص بمشترك/مشـــتركين آخرين 
ألي غـــرض كان، ويشـــمل ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: 
حقـــوق المؤلـــف أو بـــراءات االختـــراع أو العالمـــات التجاريـــة أو 
األســـماء التجاريـــة أو غيرهـــا مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، أو 
التشـــهير أو التهديـــد بصـــورة غيـــر مشـــروعة أو غيـــر نظامية، أو 

تقديم معلومات كاذبة أو مزورة أو غير دقيقة أو مضللة.
• يحق لـ ِعلم إيقاف او عدم التعامل مع أي من مقدمي الخدمات 
ويشـــمل ذلـــك على ســـبيل المثـــال ال الحصر: مقدمـــي خدمات 
ِعلـــم أي مســـؤولية تجـــاه  االتصـــاالت واالنترنـــت وال تتحمـــل 
المشـــترك او غيره ويقر المشـــترك بعدم مسؤولية ِعلم عن أي 
مطالبات مالية ســـواء عـــن المبالغ المدفوعة من المشـــترك أو 

تعويضات مالية.  
• يقر المشـــترك بأن استخدام المشترك لخدمة "الموارد البشرية"  
هو على مســـؤوليته الشخصية، حيث ال تقدم ِعلم أي مصادقة 
أو كفالة أو ضمان بتقديم الخدمة من حيث التوفر وال من حيث 
مســـتوى الجودة والدقة واألمن من أي نوع من األنواع ســـواء 
كان صريحـــا أو ضمنيـــا، ويقـــر ويوافـــق المشـــترك بأنـــه في حال 
تقررت مســـؤولية ِعلم عن طريق الجهات المختصة فإنها تنحصر 
فـــي إعـــادة المبالـــغ التي دفعت عـــن العملية التـــي نتجت عنها 

مسؤولية ِعلم.
• طرفا العالقة في هذا االشـــتراك هما علم والمشترك وال تعتبر 
علم طرف في أي عالقة تعاقدية بين المشترك واطراف أخرى 
وليســـت ملزمـــة يتقديـــم أي خدمـــات للغيـــر بنـــاًء علـــى تعاقـــد 

المشترك مع تلك االطراف او غيرها. 
• تعد جميع البرامج والتطبيقات والشعارات الخاصة بهذا الخدمة 
أو الموقـــع االلكترونـــي ملكًا لـ ِعلم وال يحق للمشـــترك بناء أي 

تطبيقات أو برامج عليها.
• تحتفظ ِعلم بحقها في تقييد استخدام الخدمة وذلك بوضع حد 

أقصى لعدد مستخدمي الخدمة.
• يحق لـ ِعلم القيام بتدقيق عشـــوائي على استخدام الخدمة من 
قبل المشـــترك، ولـ ِعلم الحق في المطالبة بكافة الوثائق التي 

تساعده على القيام ذلك.
• يحـــق لــــ ِعلم االضافة أو التعديل على أي من بنود هذه االحكام 
والشـــروط في اي وقت دون الرجوع للمشـــترك، حيث يتم إبالغ 
المشـــترك قبل وقت مناســـب من تاريخ تفعيل التعديل، ويكون 
هـــذا التعديل ملزمًا للجميـــع، وإذا رغب المشـــترك إلغاء أثر هذا 

التعديل فيجب ان يراسل ِعلم رسميا ليتم تصفية حسابه.
• إذا كان لدى المشترك أي خالف مع الجهة المختصة أو الجهات 
ذات العالقـــة، فإنه يقر ويوافق علـــى أن ِعلم لن تتدخل فيه إال 
بنـــاًء علـــى طلـــب الجهـــة المختصـــة الرســـمي وفي الحـــد الذي 
يقتضيـــه ذلـــك الطلـــب، كما ال يحق للمشـــترك إيقـــاف دفع أي 

رسوم لـ ِعلم بسبب ذلك الخالف. 
• ال تتحمـــل علـــم أي أضـــرار تقع على المشـــترك / المســـتفيد في 
حالة إخالل الجهة المختصة او الجهات ذات العالقة بالتزاماتها.
• يوافـــق المشـــترك على أن لــــ ِعلم الحق في إتـــالف أو عدم إبراز 

أصول المستندات ومن ضمنها نموذج هذا االشتراك، ويعتبر ما 
تقدمه ِعلم من صور في هذا الشـــأن مســـتندًا له حجية االثبات 
لـــدى الجهات المختصة أو الجهات ذات العالقة والقضاء طالما 

أنها تحمل شعار وختم ِعلم انها طبق األصل. 
• فـــي حـــال توقيـــع المشـــترك علـــى نمـــوذج اشـــتراك ال يحتـــوي 
الشروط واألحكام الخاصة بالخدمة؛ فإن المشترك يقر بأن يلتزم 
بالشـــروط واالحـــكام الخاصـــة بالخدمـــة حتـــى لـــو لـــم تكـــن في 
النمـــوذج الذي تم توقيعه حيث يجب على المشـــترك المطالبة 
بنموذج يحتوي على الشـــروط واألحـــكام. وفي حال عدم وجود 
الشـــروط واالحكام علـــى النموذج فـــإن المشـــترك يوافق على 
احقيـــة ِعلـــم بإبراز الشـــروط واالحكام المعتمـــدة لديها في حال 
وجـــود أي حاجـــة لهـــا حتى لـــو كانت لدعـــوى قضائيـــة ويوافق 
المشـــترك علـــى أن ذلـــك يعد مســـتندًا لـــه حجية االثبـــات لدى 

الجهات المختصة او الجهات ذات العالقة. 
• فـــي حـــال كـــون أي بند مـــن بنود هـــذا االشـــتراك الغيـــا باتفاق 
الطرفيـــن أو بحكـــم قضائـــي، أو لكونـــه غيـــر قابـــل للتنفيـــذ أو 
الســـتحالة تطبيقه؛ فأن ذلك يجـــب أال يؤثر على صحة ونفاذ ما 

تبقى من بنود هذا االشتراك.  
• يقـــر الموقـــع على هذا االشـــتراك أنـــه مخول بتمثيل المشـــترك 
بشـــكل نظامي، ويتحمل كافة المســـؤوليات المترتبة حال عدم 

صحة ذلك.
• ال تتحمـــل ِعلـــم أي مســـؤولية تجاه أي معلومـــات أو بيانات يتم 

تخزينها في الخدمة بواسطة المشترك.
• يلتزم المشترك بتوفير التجهيزات التقنية الخاصة به على حسابه 
وذلـــك لتشـــغيل الخدمة ويشـــمل ذلك تركيـــب وتهيئة األجهزة 
وتوفير خدمة اإلنترنت ويلتزم بتدريب المستفيدين من الخدمة.

الحادي عشر: التواصل 
• يوافق المشـــترك على أن جميع اإلشعارات أو الرسائل التوعوية 
والترويجية الخاصة بخدمة "الموارد البشـــرية" سيتم إرسالها إلى 
المستخدم الرئيسي سواء الكترونيًا أو ورقيًا أو نشرها من خالل 
موقـــع الخدمـــة أو عبر الرســـائل النصيـــة القصيرة، ويتـــم العمل 
بموجبهـــا مـــن تاريـــخ إرســـالها او نشـــرها فـــي موقـــع الخدمـــة 

اإللكتروني. 
• يقـــوم المشـــترك باالتصال على رقم الدعـــم الفني الموضح في 
موقع الخدمة االلكتروني في حال وجود مشكلة أو خلل ما في 
الخدمة أو استفســـار أو اقتراح لتحسين مستوى الخدمة، وعلى 
المشـــترك اتباع التعليمات المقدمـــة من الدعم الفني لمعالجة 

األمر. 
• ال تعتبـــر أي مراســـالت مســـتلمة مـــن ِعلـــم مـــا لـــم يصـــل إلـــى 
المشـــترك إخطـــار ســـواء كان إلكترونًيـــا أو خطيـــًا يؤكد اســـتالم 

المراسالت او اإلخطارات.
• يلتـــزم المشـــترك بتزويـــد ِعلم بأي تغيير أو تعديـــل في عنوانه أو 
معلوماتـــه وتعتبـــر أي تعليمات أو مراســـالت مبلغة للمشـــترك 

ومستلمه منه حال عدم التزامه بذلك .
الثاني عشر : تسوية الخالفات

يخضع هذا االشـــتراك لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
الســـعودية ويجري تنفيذه وتفسيره بموجبها وأي خالف ينشأ عن 
تطبيق هذا االشتراك أو ما يتعلق به وال يتوصل معه إلى تسوية 
ودية يتم حســـمه أمام المحاكم المختصة وفقًا ألنظمة المملكة 

العربية السعودية في مدينة الرياض.

الشروط واألحكام
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أوال: التعريفات: 
يقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات التالية أينمـــا وردت المعانـــي المبينة 
أمامها ما لم يتضح صراحة من النص أو يقتضي السياق غير ذلك:

"الخدمة" هي خدمة الموارد البشرية وهي خدمة سحابية متكاملة 
، شـــاملة إلدارة ملـــف الموظـــف والرواتـــب واإلجـــازات وغيرها من 
عمليات إدارة الموارد البشـــرية حســـب ما يحدده المشـــترك، وتتميز 
الخدمـــة عن غيرهـــا بتوفير خدمة مقيم والتوافـــق مع نظام حماية 
األجـــور من خالل بوابة واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان عن 

طريق اإلنترنت وذلك وفقًا لشروط وأحكام اإلشتراك.
"المشترك"  وتعني مستخدم خدمة الموارد البشرية وفق نموذج 

االشتراك هذا.  
"ِعلم" شـــركة الِعلم ألمن المعلومات والتي تملك و تقدم خدمة  

"الموارد البشرية". 
"الجهـــات المختصـــة" المحاكـــم او اللجـــان القضائيـــة او أي جهـــة 

قضائية داخل المملكة العربية السعودية
"الجهـــات ذات العالقة" وتعني جميع الجهات الحكومية او شـــبه 
الحكومية التي تختص بتقديم الخدمة محل هذا االشـــتراك او يتم 
اإلعتمـــاد على بياناتهـــا مثل وزارة الداخليـــة أو وزارة التجارة  أو أي 

جهة حكومية معنية بالخدمة.
"الظروف القاهرة أو الطارئة" وهي الظروف العامة االســـتثنائية 
ســـواًء كانـــت اقتصادية أو طبيعيـــة أو إدارية التي تقـــع أثناء تنفيذ 
هذا االشتراك وال دخل إلرادة المتعاقدين في حدوثها ، وال يكون 
في الوســـع توقعها عند إبرام هذا االشتراك او تنفيذه  وال يمكن 
دفعهـــا عند وقوعهـــا ، وقد يكون من شـــأنها أن تصيب المتعاقد 
بخســـارة فادحة تتجاوز الخســـارة العادية التي يمكن احتمالها على 
نحـــو تختل معه اقتصاديات العقد إختالًال جســـيمًا، ويشـــمل على 
ســـبيل المثال ال الحصر: الكـــوارث الطبيعية، الحرائق، الحوادث، أي 
تغييـــر جوهري في التنظيمات الحكومية أو اإلدارية ذات العالقة، 

أو توقف خدمة االنترنت أو  غير ذلك.
"المســـتخدم الرئيســـي" هو المســـتخدم المفوض من المشـــترك 
لتمثيل المنشـــأة في تجديد االشـــتراك أو االشـــتراك في خدمات 
إضافية مســـتقبال أو أمور أخرى تتعلق بخدمة  "الموارد البشـــرية" 
وله الصالحية الكاملة في ذلك من قبل المشترك وما يترتب على 

ذلك من تكلفة مادية على الخدمات المطلوبة.
"المســـتفيد مـــن الخدمـــة" هـــو العميـــل المباشـــر او الغير مباشـــر 
للمشترك بخدمة "الموارد البشرية" (أو أي من موظفيه أو تابعيه). 
"مســـوق الخدمـــة"  هـــي الشـــركة المنـــاط بهـــا توزيـــع وتســـويق 

اشتراكات خدمة  "الموارد البشرية" والمعينة من ِقبل علم.
ثانيًا: نطاق ووصف الخدمة: 

ينحصـــر نطـــاق خدمـــة "المـــوارد البشـــرية" فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية. 

ثالثًا: مدة االشتراك: 
• ســـيكون االشتراك في الخدمة متاح بشـــكل سنوي, وتبدأ مدة 
االشـــتراك من تاريخ تفعيل االشـــتراك، ويتجدد االشتراك تلقائيًا 
لمدة مماثلة (بشـــرط سداد المشـــترك لجميع مبالغ االشتراك) 
مـــا لم يشـــعر أحد الطرفين عـــن رغبته في إنهاء االشـــتراك قبل 
شـــهر مـــن تاريـــخ نهاية االشـــتراك، او مالـــم يتم إنهائـــه بموجب 

احكام وشروط هذا االشتراك. 
• يتـــم تفعيـــل االشـــتراك بعـــد تقديم نمـــوذج االشـــتراك مكتمل 

البيانات من قبل المشترك واعتماده من ِعلم. 
• تحتفظ علم بحق قبول أو رفض أي طلب اشتراك دون إبداء أي 

أسباب. 
• يحـــق لشـــركة ِعلم وفقًا لتقديرها المطلـــق تعديل أو تغيير مدد 
االشـــتراك المتاحة، وفي حال تم إجراء أي تعديل أو تغيير، يجب 
على المشترك االلتزام بالمدد الجديدة فور انتهاء مدة اشتراكه 

الحالية.
رابعًا: استمرارية ووقت الخدمة: 

تبـــذل علـــم  قصـــارى جهدهـــا لتوفيـــر الخدمـــة علـــى مـــدار األربـــع 
الرســـمية مـــع عـــدم تحملهـــا  العطـــل  وعشـــرين ســـاعة وخـــالل 
للمســـؤولية في حـــال عدم توفر الخدمة بســـبب أي ظرف عارض. 

على أن توفير واستمرارية الخدمة يخضع دائمًا للشروط التالية: 
• إن تقديـــم الخدمـــة يعتمد علـــى الربط اإللكترونـــي مع مقدمي 
خدمـــات اإلنترنـــت او الجهـــات ذات العالقـــة التي تقـــوم بتزويد 
الخدمـــة بالمعلومات والبيانات وقـــدرة األنظمة القائمة لديهم 

او لدى المشـــترك على تقديم الخدمات بالشـــكل المالئم، ولن 
تتحمل ِعلم أي مسؤولية تجاه ذلك. 

• يحق لشـــركة علـــم من وقت آلخـــر إيقاف الخدمـــة مؤقتًا لعمل 
الصيانـــة الدوريـــة والطارئة ســـواًء كان هـــذا اإليقاف بإشـــعار او 

بدون إشعار مسبق. 
• يحق لشـــركة علم إيقاف الخدمة او تعليقها بموجب أحكام هذا 

االشتراك. 
خامسًا:  التزامات المشترك: 

يتعهد ويلتزم المشترك بالتالي: 
• المحافظـــة علـــى اســـم المســـتخدم وكلمة الســـر الخاصـــة به أو 
بالمســـتخدمين لديه، واإلبـــالغ عنهما كتابة عند فقد أي منهما 
مباشـــرة ويتحمل المسؤولية التامة عن استخدامهما، وااللتزام 
بالمســـؤوليات المترتبـــة علـــى أي طلب مقدم عن طريق اســـم 
المســـتخدم أو كلمـــة المرور وعدم مطالبـــة علم بأي تعويضات 
نتيجـــة هـــذا الطلـــب، كمـــا يلتـــزم المشـــترك بـــأن يكـــون جميـــع 

المستخدمين موظفين تابعين له.
• التأكـــد مـــن صحة البيانـــات المدخلة من قبله علـــى خدمة "الموارد 
البشـــرية"، وتحديثهـــا في حال تغيرها، وتجديـــد الوثائق حال انتهاء 
صالحيتهـــا. ويتحمـــل المشـــترك كافة إخطـــاء االدخال فـــي إدخال 
التقارير إلى الخدمة ويتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن تسرب 

المعلومات والبيانات الخاصة باألشخاص المدخلة بياناتهم.
• يتعهد المشترك بتنفيذ جميع التعليمات التي ترد له من الجهات 
ذات العالقة ســـواًء مباشرة عن طريق خدمة "الموارد البشرية" 
أو عـــن طريـــق ِعلـــم وفي حـــال مخالفة ذلـــك يحق لـ ِعلـــم إنهاء 
االشـــتراك والرجوع على المشترك بدفع التعويض الالزم لـ ِعلم 
عـــن أي أضـــرار أو خســـائر تكبدتهـــا ِعلـــم بســـبب تلـــك المخالفـــة 
بحســـب مـــا تقـــرره األنظمـــة النافـــذة فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، كما يتحمل المشترك كافة الغرامات الصادرة بحقه 

من الجهات المختصة أو ذات العالقة.
• يتحمـــل المشـــترك كافـــة المســـؤوليات الناتجـــة عـــن الطلبـــات 
أي  مـــن  أو  الرئيســـين  المســـتخدمين  مـــن  أو  منـــه  الصـــادرة 
مستخدمين آخرين تابعين للمشترك وما يترتب عليها من رسوم 

أو تكاليف أو غرامات (مباشرة أو غير مباشرة).
• إبـــالغ ِعلم  مباشـــرة عند وجـــود أي خلل في الخدمة أو اشـــتباه 

بوجود إساءة استخدام للخدمة.
• االلتـــزام بشـــروط واحـــكام هـــذا االشـــتراك، وسياســـة حمايـــة 
الخصوصية، أو أي سياسة أخرى يتم اعتمادها في موقع خدمة 

"الموارد البشرية".
• عدم اســـتخدام خدمة "الموارد البشرية" بشكل عام بطريقة قد 

تتسبب في الشكاوى والنزاعات والمطالبات على ِعلم.
• عـــدم التحايـــل أو التالعـــب بهيـــكل الرســـوم، أو عمليـــة إعـــداد 
الفواتير، أو الرســـوم المســـتحقة لـ ِعلم وفي حـــال مخالفة ذلك 
يحق لشـــركة علم إنهاء االشتراك والرجوع على المشترك بدفع 
التعويض الالزم لشركة علم عن أي أضرار أو خسائر تتكبدها ِعلم 

بسبب تلك المخالفة.
أي  أو  رئيســـين  مســـتخدمين  مـــن  وتابعيـــه  المشـــترك  يلتـــزم   •
مستخدمين آخرين تابعين للمشترك بعدم تقاضي او تحصيل أي 
مبالغ أو رسوم من المستفيدين من الخدمة باسم ِعلم او باسم 
الخدمة مقابل العمليات التي تنفذ أو ألي سبب آخر، وفي حال 
ثبوت ذلك فإنه يحق لـ ِعلم إلزام المشـــترك بإعادة جميع ما تم 
تحصيله من مبالغ ورســـوم الى المســـتفيدين من الخدمة الذين 
تم اســـتحصالها منهم، باإلضافة الى حقه في تطبيق الغرامات 

المقررة لذلك.
سادسًا: تكلفة الخدمة وطرق الدفع 

• يجب على المشـــترك االطالع على رســـوم االستخدام )المرفقة 
مع هذا االشـــتراك والموضحة في الموقـــع االلكتروني لخدمة  
"الموارد البشـــرية") ، وآلية الســـداد المبينة أدناه،  علمًا بأن هذه  
الرســـوم قابلة للتعديل والتغيير من قبل ِعلم دون ســـابق إنذار. 

حيث تشمل هذه الرسوم ما يلي :  
• تكلفـــة االشـــتراك في الخدمة: ســـيكون االشـــتراك في الخدمة 
متاح بشـــكل ســـنوي قبـــل تفعيـــل الخدمة وفقًا لجدول أســـعار 
االشـــتراك (المرفقة مع هذا االشتراك والموضحة في الموقع 
االلكترونـــي لخدمـــة ”المـــوارد البشـــرية") ويتم احتســـاب تكلفة 
االشـــتراك بنـــاًء على ذلك، يتم دفع تكلفة االشـــتراك عند بداية 
التعاقد كل ســـنة وفقًا لجدول أســـعار االشـــتراكات وبعد اصدار 

فاتورة في موقع الخدمة ويتم سدادها عبر نظام "سداد" قبل 
تفعيل االشتراك.

• يجـــب علـــى المشـــترك دفـــع التكاليـــف بناًء علـــى فواتير ســـنوية 
(حســـب ما تـــم اختياره وفق جدول أســـعار االشـــتراك) تصدر من 
قبـــل ِعلـــم ومن خالل موقـــع الخدمة (دون حســـم أي ضرائب أو 
رســـوم إن وجـــدت). ويجـــب أن يتم ســـدادها من ِقبل المشـــترك 
خالل 15 يوم من تاريخ إصدار الفاتورة ويتحمل المشـــترك جميع 
المســـؤوليات المترتبة عن مخالفتـــه ذلك ويحق لـ ِعلم تعليق أو 

أيقاف الخدمة في حال التخلف عن السداد. 
• في حال طلب المشـــترك تغيير أسعار االشتراك الخاصة به وفقًا 
لجدول أسعار االشتراك )المرفقة مع هذا االشتراك والموضحة 
فـــي الموقـــع االلكترونـــي لخدمة  "المـــوارد البشـــرية") أو تغيير 

الباقة ، فإن هذا الطلب يخضع لموافقة ِعلم المطلقة.
• في حال وجود أي اعتراض من قبل المشترك على الفاتورة فإنه 
يجب عليه أن يسدد كامل المبلغ الوارد فيها دون أي تأخير، على 
أن يقدم اعتراضه الخطي إلى ِعلم خالل 15 يوما من تاريخ إصدار 
الفاتـــورة مبينا ســـبب اعتراضه، وفي حال قبـــول ِعلم لالعتراض، 
يتم حســـم تكلفة البنـــد المعترض عليه من الفاتـــورة الالحقة او 
يتم تعديل الفاتورة حسب ما تراه ِعلم منفردة. علمًا أن قرار ِعلم 
بعـــد المراجعـــة يعتبـــر نهائيًا وهـــو المرجع النهائـــي لتحديد عدد 
وقيمـــة الفواتيـــر المســـتحقة. كمـــا أن اعتـــراض المشـــترك على 
الفاتـــورة أو أي جـــزء منها ال يحول دون التزامه بســـدادها، حيث 
ســـيتم اعتبـــار الفواتير الصادرة من قبل ِعلـــم صحيحة وغير قابلة 
للتعديل أو االعتراض بعد مرور 15 خمســـة عشر يومًا على تاريخ 

إصدار الفاتورة دون تقديم أي اعتراض.
• تعتبـــر الفواتيـــر اإللكترونيـــة التـــي تصدرها ِعلم مـــن خالل موقع 
الخدمة مماثلة للفواتير الورقية من حيث حجيتها واســـتحقاقها 

للدفع وال يؤثر اختالف الصيغة على أي من ذلك.
سابعًا: المخالفات والجزاءات

• لـ ِعلم حق تقدير ما يعد إساءة استخدام للخدمة، ولها حق تقدير 
وتصنيف المخالفات وتحديد المالئم لها وتطبيق هذه الجزاءات 
مجتمعة او منفردة حســـب حجم االساءة والضرر الواقعين على 

المتضرر وفقًا للجزاءات المذكورة أعاله.
• ال يعفـــي تطبيـــق أي من الجـــزاءات الواردة أعاله المشـــترَك من 
مسؤوليته امام الجهات المختصة أو ذات العالقة او المستفيد 
مـــن الخدمة عـــن االضرار الناجمـــة والتعويضات المســـتحقة من 

مخالفة احكام وشروط هذا االشتراك . 
ثامنًا: إنهاء االشتراك 

• يحق لـ ِعلم إنهاء االشتراك فورا أو تعليقه بشكل كامل او جزئي 
في الحاالت التالية:

• إســـاءة اســـتخدام المشـــترك للخدمة أو المعلومـــات الموجودة 
فيها أو استخدام الخدمة في غير الغرض المخصص لها.

• إخالله بأحد شـــروط و أحكام هذا االشـــتراك الـــواردة في موقع 
الخدمـــة او التعليمـــات المرســـلة للمشـــترك بشـــكل إلكترونـــي 
(ســـواءًا من خالل موقع الخدمـــة االلكتروني او من خالل البريد 

االلكتروني الموضح في هذا االشتراك).
• عدم صحة أو تحديث المعلومات الخاصة بالمشـــترك أو الوثائق 

والتراخيص المقدمة منه.
• طلـــب الجهـــة ذات العالقة او الجهـــات المختصة إيقاف الخدمة 

بشكل كامل او جزئي عن المشترك أو تعليقها.
• أن تتوقف شركة علم عن تقديم الخدمة لجميع المشتركين ألي 

سبب كان.
• في حال عدم سداد المستحقات المالية لـ ِعلم  في أوقاتها .

• حسب الفقرة (ث) من المادة خامسًا.
• إذا قـــرر المشـــترك انهاء االشـــتراك خالل فترة االشـــتراك فيجب 
عليـــه ارســـال خطاب رســـمي الى ِعلـــم بطلب ايقـــاف الخدمات 

والغاء االشتراك ليتم تصفية حسابه.
• إذا قامت ِعلم بإنهاء االشتراك أو تعليقه، فإنها ستقوم بإشعار 
المشـــترك بذلك، ويحق للمشـــترك حينئذ التقـــدم بطلب إعادة 
تفعيل الحســـاب مع بيان األسباب والحيثيات، ويكون قرار إعادة 

التفعيل لالشتراك حسب تقدير ِعلم.
• فـــي حـــال كان إنهـــاء أو تعليـــق االشـــتراك ناتجـــا بســـبب إخـــالل 
المشترك بأحد التزاماته فإن اإليقاف أو التعليق ال يحوالن دون 
اتخـــاذ ِعلـــم لمزيد من الخطـــوات القضائية الرســـمية ) جنائية أو 

مدنية( ضد المشترك.
• في حال إنهاء أو انتهاء أو تعليق اشـــتراك المشترك في الخدمة 
فإنـــه يحـــق لـ ِعلم إلغاء أي عمليـــات ذات أثر مؤقت او تمت من 

خالل الخدمة إن وجدت. 
• فـــي حـــال إنهاء أو انتهاء االشـــتراك ألي ســـبب، فإنه يحق لـ ِعلم 
إلغـــاء كافة الخدمـــات الخاصة بالمشـــترك ومســـح وإزالة جميع 
والخاصـــة  الخدمـــة  فـــي  الموجـــودة  والمعلومـــات  البيانـــات 
بالمشـــترك دون تحمـــل ِعلـــم أي مســـؤولية تجاه أي خســـائر أو 

أضرار تقع على المشترك.
• فـــي حال انتهاء ترخيص مزاولة النشـــاط الصادر من الجهات ذات 
العالقة للمشترك سيتم ايقاف الخدمة او بعض خصائصها دون 

سابق انذار إلى حين تجديد الترخيص للمشترك.
• ينتهي االشتراك في حالة الظروف القاهرة التي تعجز معها علم 

عن االستمرار في تقديم الخدمة.
تاسعًا: خصوصية وسرية البيانات والمعلومات

• ال تتحمل ِعلم أي مسؤولية تجاه أي من المشاكل التي قد تنتج 
بســـبب صحـــة أو تحديـــث المعلومـــات المقدمة للمشـــترك من 

الجهات ذات العالقة عن طريق الخدمة.
• يتعهـــد المشـــترك باســـتخدام البيانات والمعلومـــات والخدمات 

المتاحة من خالل الخدمة لألغراض المحددة لها. 
• إن جميـــع المعلومـــات والبيانات الـــواردة والمســـجلة في خدمة 
"الموارد البشرية" تعتبر معلومات سرية ويتعهد المشترك بعدم 
إســـاءة اســـتخدامها وعدم تمريرهـــا للغير أو بيعهـــا أو عرضها أو 
التنازل عنها إلى أي طرف آخر، وفي حالمخالفة ذلك يحق لـ ِعلم 
إنهاء االشـــتراك وقيام المشـــترك بدفـــع التعويض الالزم عن أي 
أضرار أو خســـارة بســـبب تلك المخالفة بحسب ما تقرره األنظمة 
فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، كمـــا يتحمل المشـــترك كافة 

الغرامات الصادرة بحقه من الجهات المختصة أو ذات العالقة.
• يلتزم المشـــترك بعـــدم تمكين غير العاملين لديه من اســـتخدام 

الخدمة ويتم ذلك فقط لموظفين تابعين للمشترك.
• يتحمـــل المشـــترك وحـــده المســـئولية الكاملـــة عـــن اســـتخدام 
الخدمة سواء تم ذلك عن طريق المشترك مباشرة أو عن طريق 

أي من العاملين لديه أو غيرهم.
• يجوز لـ ِعلم االطالع على المعلومات والبيانات واإلفصاح للجهة 
المختصـــة والجهـــات ذات العالقـــة وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بكافة 
المعلومات المدخلة من المشترك عن طريق الخدمة حسب ما 
تفتضيـــه مصلحـــة العمـــل كمـــا يمكـــن لــــ ِعلـــم اســـتخدام تلـــك 

المعلومات والبيانات ألغراض إحصائية.
• تسري أحكام هذا البند على المشترك والعاملين لديه بعد انتهاء 
او إنهـــاء االشـــتراك معه ولمدة ال تقل عن  خمس (5) ســـنوات 

من تاريخ انتهاء االشتراك او إنهائه. 
عاشرًا: أحكام عامة: 

• يخضـــع هـــذا االشـــتراك لألنظمـــة والقوانيـــن المعمـــول بهـــا فـــي 
المملكة العربية السعودية ويجري تنفيذه وتفسيره بموجبها وأي 
خالف ينشـــأ عن تطبيق هذا االشـــتراك أو ما يتعلق به وال يتوصل 
إلى تسوية يتم حسمه وفقًا ألنظمة المملكة العربية السعودية.

• تعتبـــر جميـــع حقوق الملكيـــة الفكرية المتعلقة بهـــذه الخدمة ) 
ويشـــمل ذلك على ســـبيل المثال ال الحصـــر: البرامج والخدمات 
والرســـومات  والتصاميـــم  االختـــراع  بـــراءات  و  والتطبيقـــات 
والشـــعارات واألسماء والعالمات التجارية(  ملكا لـ ِعلم بموجب 
األنظمـــة أو العقـــود أو االتفاقية الموقعة بينـــه وبين أصحابها، 
وال تســـمح ِعلـــم  للمشـــترك باســـتخدام المعلومـــات أو المواد 
الموجـــودة في الخدمـــة  اال بعد الحصول علـــى موافقة خطية 

مسبقة منها، على أن أي موافقة تخضع للشروط التالية: 
• ال يجـــوز توزيع أو بيع أي جزء من محتوى الخدمة ألغراض تجارية 

أو سياسية.
• ال يجـــوز تعديـــل أي جـــزء مـــن محتـــوى الخدمـــة بـــأي شـــكل من 

األشكال.
• يجب أن ُيظهر المشـــترك التنويه الخاص بحقوق النشـــر على كل 

نسخة أو جزء منها وتاريخ الطباعة.
• ال تتحمل ِعلم أي مســـؤولية ناتجة عن إســـاءة استخدام الخدمة 

أو التحايل باستخدامها.
• يقر المشـــترك أن ِعلم ال تتحمل مســـؤولية المشاكل الناتجة عن 
صحة البيانات المقدمة من المشترك عن خدمة الموارد البشرية 

او مـــن الجهـــات ذات العالقة أو غيرهما. كما يقر المشـــترك بأن 
ِعلم ال تتحمل أي مسؤولية تجاه أي خسائر تقع على المشترك) 
مباشـــرة أو غير مباشرة( ناتجة عن استخدام الخدمات المقدمة 

في هذ ا االشتراك
• يوافق المشترك على إخالء مسؤولية ِعلم عن أخطاء أي أطراف 
ثالثة ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: مقدمي خدمات 
ويقـــر  اإللكترونـــي،  بالموقـــع  االتصـــال  تعطـــل  او  االتصـــاالت 
المشـــترك بعدم مســـؤولية ِعلـــم في حال عدم قـــدرة مقدمي 
خدمـــات اإلنترنت على الربط اإللكتروني مع الخدمة أو في حال 
عـــدم قـــدرة األنظمـــة القائمـــة لديهـــم او لدى المشـــترك على 

تقديم الخدمات بالشكل المالئم
• يلتزم المشـــترك أال يســـتخدم الموقع أو الخدمة بكافة خدماته 
المباشرة أو الغير مباشرة على نحو يكون فيه انتهاك أو مخالفة 
ألي مـــن األنظمـــة أو اللوائح المعمول بها في المملكة العربية 

السعودية. 
• يلتزم المشترك بدفع التعويض الالزم لـ علم عن أي أضرار أو خسائر 
تتكبدها ِعلم بسبب مخالفة المشترك ألنظمة الجهة المختصة أو 
متطلباتها أو إســـاءة استخدام خدمة "الموارد البشرية" بحسب ما 

تقرره األنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. 
• يلتـــزم المشـــترك بعـــدم انتهـــاك أي حقـــوق للغير بمـــا في ذلك 
محاولة اســـتخدام الحســـاب الخاص بمشترك/مشـــتركين آخرين 
ألي غـــرض كان، ويشـــمل ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر: 
حقـــوق المؤلـــف أو بـــراءات االختـــراع أو العالمـــات التجاريـــة أو 
األســـماء التجاريـــة أو غيرهـــا مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، أو 
التشـــهير أو التهديـــد بصـــورة غيـــر مشـــروعة أو غيـــر نظامية، أو 

تقديم معلومات كاذبة أو مزورة أو غير دقيقة أو مضللة.
• يحق لـ ِعلم إيقاف او عدم التعامل مع أي من مقدمي الخدمات 
ويشـــمل ذلـــك على ســـبيل المثـــال ال الحصر: مقدمـــي خدمات 
ِعلـــم أي مســـؤولية تجـــاه  االتصـــاالت واالنترنـــت وال تتحمـــل 
المشـــترك او غيره ويقر المشـــترك بعدم مسؤولية ِعلم عن أي 
مطالبات مالية ســـواء عـــن المبالغ المدفوعة من المشـــترك أو 

تعويضات مالية.  
• يقر المشـــترك بأن استخدام المشترك لخدمة "الموارد البشرية"  
هو على مســـؤوليته الشخصية، حيث ال تقدم ِعلم أي مصادقة 
أو كفالة أو ضمان بتقديم الخدمة من حيث التوفر وال من حيث 
مســـتوى الجودة والدقة واألمن من أي نوع من األنواع ســـواء 
كان صريحـــا أو ضمنيـــا، ويقـــر ويوافـــق المشـــترك بأنـــه في حال 
تقررت مســـؤولية ِعلم عن طريق الجهات المختصة فإنها تنحصر 
فـــي إعـــادة المبالـــغ التي دفعت عـــن العملية التـــي نتجت عنها 

مسؤولية ِعلم.
• طرفا العالقة في هذا االشـــتراك هما علم والمشترك وال تعتبر 
علم طرف في أي عالقة تعاقدية بين المشترك واطراف أخرى 
وليســـت ملزمـــة يتقديـــم أي خدمـــات للغيـــر بنـــاًء علـــى تعاقـــد 

المشترك مع تلك االطراف او غيرها. 
• تعد جميع البرامج والتطبيقات والشعارات الخاصة بهذا الخدمة 
أو الموقـــع االلكترونـــي ملكًا لـ ِعلم وال يحق للمشـــترك بناء أي 

تطبيقات أو برامج عليها.
• تحتفظ ِعلم بحقها في تقييد استخدام الخدمة وذلك بوضع حد 

أقصى لعدد مستخدمي الخدمة.
• يحق لـ ِعلم القيام بتدقيق عشـــوائي على استخدام الخدمة من 
قبل المشـــترك، ولـ ِعلم الحق في المطالبة بكافة الوثائق التي 

تساعده على القيام ذلك.
• يحـــق لــــ ِعلم االضافة أو التعديل على أي من بنود هذه االحكام 
والشـــروط في اي وقت دون الرجوع للمشـــترك، حيث يتم إبالغ 
المشـــترك قبل وقت مناســـب من تاريخ تفعيل التعديل، ويكون 
هـــذا التعديل ملزمًا للجميـــع، وإذا رغب المشـــترك إلغاء أثر هذا 

التعديل فيجب ان يراسل ِعلم رسميا ليتم تصفية حسابه.
• إذا كان لدى المشترك أي خالف مع الجهة المختصة أو الجهات 
ذات العالقـــة، فإنه يقر ويوافق علـــى أن ِعلم لن تتدخل فيه إال 
بنـــاًء علـــى طلـــب الجهـــة المختصـــة الرســـمي وفي الحـــد الذي 
يقتضيـــه ذلـــك الطلـــب، كما ال يحق للمشـــترك إيقـــاف دفع أي 

رسوم لـ ِعلم بسبب ذلك الخالف. 
• ال تتحمـــل علـــم أي أضـــرار تقع على المشـــترك / المســـتفيد في 
حالة إخالل الجهة المختصة او الجهات ذات العالقة بالتزاماتها.
• يوافـــق المشـــترك على أن لــــ ِعلم الحق في إتـــالف أو عدم إبراز 

أصول المستندات ومن ضمنها نموذج هذا االشتراك، ويعتبر ما 
تقدمه ِعلم من صور في هذا الشـــأن مســـتندًا له حجية االثبات 
لـــدى الجهات المختصة أو الجهات ذات العالقة والقضاء طالما 

أنها تحمل شعار وختم ِعلم انها طبق األصل. 
• فـــي حـــال توقيـــع المشـــترك علـــى نمـــوذج اشـــتراك ال يحتـــوي 
الشروط واألحكام الخاصة بالخدمة؛ فإن المشترك يقر بأن يلتزم 
بالشـــروط واالحـــكام الخاصـــة بالخدمـــة حتـــى لـــو لـــم تكـــن في 
النمـــوذج الذي تم توقيعه حيث يجب على المشـــترك المطالبة 
بنموذج يحتوي على الشـــروط واألحـــكام. وفي حال عدم وجود 
الشـــروط واالحكام علـــى النموذج فـــإن المشـــترك يوافق على 
احقيـــة ِعلـــم بإبراز الشـــروط واالحكام المعتمـــدة لديها في حال 
وجـــود أي حاجـــة لهـــا حتى لـــو كانت لدعـــوى قضائيـــة ويوافق 
المشـــترك علـــى أن ذلـــك يعد مســـتندًا لـــه حجية االثبـــات لدى 

الجهات المختصة او الجهات ذات العالقة. 
• فـــي حـــال كـــون أي بند مـــن بنود هـــذا االشـــتراك الغيـــا باتفاق 
الطرفيـــن أو بحكـــم قضائـــي، أو لكونـــه غيـــر قابـــل للتنفيـــذ أو 
الســـتحالة تطبيقه؛ فأن ذلك يجـــب أال يؤثر على صحة ونفاذ ما 

تبقى من بنود هذا االشتراك.  
• يقـــر الموقـــع على هذا االشـــتراك أنـــه مخول بتمثيل المشـــترك 
بشـــكل نظامي، ويتحمل كافة المســـؤوليات المترتبة حال عدم 

صحة ذلك.
• ال تتحمـــل ِعلـــم أي مســـؤولية تجاه أي معلومـــات أو بيانات يتم 

تخزينها في الخدمة بواسطة المشترك.
• يلتزم المشترك بتوفير التجهيزات التقنية الخاصة به على حسابه 
وذلـــك لتشـــغيل الخدمة ويشـــمل ذلك تركيـــب وتهيئة األجهزة 
وتوفير خدمة اإلنترنت ويلتزم بتدريب المستفيدين من الخدمة.

الحادي عشر: التواصل 
• يوافق المشـــترك على أن جميع اإلشعارات أو الرسائل التوعوية 
والترويجية الخاصة بخدمة "الموارد البشـــرية" سيتم إرسالها إلى 
المستخدم الرئيسي سواء الكترونيًا أو ورقيًا أو نشرها من خالل 
موقـــع الخدمـــة أو عبر الرســـائل النصيـــة القصيرة، ويتـــم العمل 
بموجبهـــا مـــن تاريـــخ إرســـالها او نشـــرها فـــي موقـــع الخدمـــة 

اإللكتروني. 
• يقـــوم المشـــترك باالتصال على رقم الدعـــم الفني الموضح في 
موقع الخدمة االلكتروني في حال وجود مشكلة أو خلل ما في 
الخدمة أو استفســـار أو اقتراح لتحسين مستوى الخدمة، وعلى 
المشـــترك اتباع التعليمات المقدمـــة من الدعم الفني لمعالجة 

األمر. 
• ال تعتبـــر أي مراســـالت مســـتلمة مـــن ِعلـــم مـــا لـــم يصـــل إلـــى 
المشـــترك إخطـــار ســـواء كان إلكترونًيـــا أو خطيـــًا يؤكد اســـتالم 

المراسالت او اإلخطارات.
• يلتـــزم المشـــترك بتزويـــد ِعلم بأي تغيير أو تعديـــل في عنوانه أو 
معلوماتـــه وتعتبـــر أي تعليمات أو مراســـالت مبلغة للمشـــترك 

ومستلمه منه حال عدم التزامه بذلك .
الثاني عشر : تسوية الخالفات

يخضع هذا االشـــتراك لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
الســـعودية ويجري تنفيذه وتفسيره بموجبها وأي خالف ينشأ عن 
تطبيق هذا االشتراك أو ما يتعلق به وال يتوصل معه إلى تسوية 
ودية يتم حســـمه أمام المحاكم المختصة وفقًا ألنظمة المملكة 

العربية السعودية في مدينة الرياض.

الشروط واألحكام
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