نموذج اشتراك في خدمة نقل الملكية
ضمن خدمات «تم»
بيانات المنشأة
رقم المنشأة بوزارة الداخلية:
االسم العربي المختصر للمنشأة:

االسم العربي الكامل للمنشأة
العنوان (موقع المنشأة):
المدينة:

الهاتف:

الفاكس:

ص .ب:

الرمز البريدي:

موقع الشركة اإللكتروني:

اسم المالك:

الهاتف:

جوال:
قيمة االشتراك:

عدد المركبات المملوكة للمنشآة:
معلومات المستخدم الرئيسي
اسم المستخدم الرئيسي (:)User ID
رقم الهوية:
الهاتف:

الجوال:
البريد اإللكتروني:

االسم بالعربي:

لغة المستخدم:

العربية

اإلنجليزية

االسم باإلنجليزي:

إقرار وتعهد وتفويض (يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط)
(إقرار وتعهد وتفويض (يعبأ من قبل اإلدارة العليا للمنشأة فقط
أطلب اشتراك المنشأة الموضح بياناتها أعاله في خدمة ” نقل الملكية ”ضمن خدمات «تم» واقر بصحة وسالمة التراخيص الصادر لي من االدارة العامة للمرور والتي بناء عليها اطلب االشتراك في
هذه الخدمة واتعهد باستعمال هذه الخدمة في األغراض المعتمدة لها كما أتعهد بااللتزام بالشروط واالحكام ذات العالقة التي تصدر من علم أو من االدارة العامة للمرور التي تنظم استخدام هذه
الخدمة وأتعهد بتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام النـظام من قبل المستخدمين التابعين لمنشأتي .علماً بأنني اطلعت ووافقت على الشروط الواردة خلف النموذج.

االسم:

المنصب:

رقم الهوية:

رقم الجوال:

التوقيع:

ختم المنشأة

تصديق الغرفة التجارية

مالحظات:
يشترط في المستخدم الرئيسي ان يكون سعوديا .
 -يتحمل المشترك المسؤلية التامة عن أي مخالفة او إخالل بشروط واحكام هذه الخدمة من قبل المستخدم او االستخدام في غير االغراض المحددة لها.

أحكام وشروط استخدام خدمة «نقل الملكية»
أوال:التعريفات
ً
•«مزود الخدمة»  هي ( شركة العلم ألمن المعلومات) شركة
سعودية مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة.
•«المشــترك» وتعني المنشــأة المشتركة بخدمة ”تم” ولديها
حساب للدخول الى  نظام  تم .
•خدمــة «نقــل الملكيــة» هي خدمــة ضمن خدمــات «تم» يتم
توفيرهــا إلكترونيــ ًا بواســطة النظــام تمنح المشــترك صالحية  
القيــام بنقــل ملكيــة المركبــات إلكترونيــ ًا مــن خــال النظــام
والمســتخدمين المفوضيــن مــن قبلــه وذلــك وفــق ضوابــط
وشــروط حســب ما هو مبين فــي دليل المســتخدم الموجود
علــى رابــط www.tamm.sa :ويتــم االشــتراك وتفعيل هذه
الباقــة مــن خــال نظــام خدمــة ”تم”عــن طريــق المســتخدم
الرئيسي.
•نظام تم :تعنى خدمة تم والخدمات التابعة لها.
•«المســتفيد مــن الخدمــة « هم أطراف العالقــة في الخدمة
المقدمة ســواءا البائع او المشــتري أو المستخدم الفعلي او
المفوض لهم .
•«عقــد المبايعــة اإللكتروني»عقــد يصدر من نظــام تم  يوقع
عليــه البائــع والمشــتري بعــد اتمــام عمليــة نقــل المبايعــة و
يتــم رفعــه فــي نظــام تم  مــع الوثائــق والمســتندات االخرى
المطلوبة .
•«الجهــات المختصــة « وتعني وزارة الداخليــة  ،االدارة العامة
للمرور  والجهات التابعة لها أو الجهات القضائية المختصة..

ثاني ًا  :شروط استخدام خدمة نقل الملكية للمركبات
 .1يقــر المشــترك بصحــة وســامة التراخيــص الصــادرة لــه مــن
االدارة العامة للمرور ويتحمل المسؤولية كاملة حال مخالفة
ذلك .
 .2يلتــزم المشــترك بعــدم نقــل ملكيــة أي مركبــة إال اذا كانــت
صالحة لالستخدام و لها رخص سير سارية المفعول وشهادة
فحص فني مسجل على أنظمة االدارة العامة للمرور .
 .3يلتزم المشترك بعدم السماح بخروج المركبة من المعرض إال
بعد إتمام إجراء نقل الملكية بنجاح على نظام «تم» .
 .4يلتزم المشــترك بعدم نقل ملكية أي مركبة مملوكة لشــركة
أو مؤسسة .
 .5يمكن للمشترك إدراج المستخدم الفعلي للمركبة بعد إتمام
عمليــة نقــل الملكيــة إذا رغــب المشــتري بذلك بشــرط حضور
المســتخدم الفعلي شــخصي ًا وتوقيعه على نموذج الموافقة
(ويرفق ضمن ملف المبايعة).
 .6يلتزم المشــترك بإتالف أصل رخصة سير المركبة ( اإلستمارة)
القديمة عند نقل الملكية وذلك عن طريق تخريمها .
 .7يلتزم المشترك بعدم ابرام أي مبايعة عن طريق نظام «تم»
اال بحضــور المالــك ( البائــع ) والمشــتري شــخصي ًا وال تقبــل
الوكالة الشرعية .
 .8يجــب على المشــترك التحقق مــن وجود تأمين مركبة ســاري
المفعول مســجل إلكترونيا لدى انظمة االدارة العامة للمرور
بإسم المشتري على المركبة .
 .9يجــب على المشــترك التحقــق من ملكية البائــع للمركبة وانه
يملك هوية وطنية  /إقامة سارية المفعول سواء للسعودي
أو المقيم .
 .10فــي حــال كــون جنس المشــتري أنثــى يلتــزم المشــترك بعدم
نقل الملكية إال بعد تســجيل مســتخدم فعلي للمركبة يملك
رخصة قيادة ســارية المفعول ويقوم بالحضور لدى العميل و
التوقيــع علــى النمــوذج المخصــص لذلك ويرفــق ضمن ملف
المبايعة.
 .11في حال كون المشــتري غير سعودي فيلتزم المشترك بعدم
نقل ملكية المركبة له إال بعد توفر الشروط التالية :
أ    .ان يكون الجنس ذكرا فقط .
 	
ب .وجود إقامة سارية المفعول
ت .وجود رخصة قيادة خصوصي سارية المفعول .
ث .أن يكون نوع المركبة خصوصي فقط.
ج  .أن ال يزيــد عــدد المركبات المســجلة بإســمه عــن مركبتين
سواء كان مالك او مستخدم فعلي أو مفوض .
ح  .إضافــة الــى الشــروط االخــرى في هــذا البند  وأي شــروط
مســتقبال مــن قبــل مــزود الخدمــة او االدارة العامــة
تعتمــد
ً
للمرور.
كامال
 .12يلتــزم المشــترك بالخدمــة بحفــظ أصل ملــف المبايعــة
ً
في ســجالته متضمنا صورة من هوية طرفي المبايعة واصل
رخصة سير المركبة المتلفة .
 .13يلتــزم المشــترك بطباعة عقــد المبايعــة االلكتروني وتوقيعه
من قبل البائع والمشــتري وختم المشترك عليه وارفاقه في  
نظــام تــم مع صــورة ضوئية من هويــة البائع والمشــتري بعد
تنفيذ عملية المبايعة بنجاح.
 .14عنــد طلــب مزود الخدمة  تســليم اصل ملــف المبايعة  ,يلتزم
المشــترك بتســليمه مفهرســ ًا وذلــك  خــال اربعــة وعشــرون
ساعة كحد اقصى من وقت طلبه بحيث يتضمن ما يلي :

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

.25
.26
.27

أ   .أصل من عقد المبايعة االلكتروني .
ب .أصل رخصة سير المركبة القديمة المتلفة .
ت .صــور الوثائــق الثبوتيــة ( الهويــة الوطنيــة  /االقامــة) واي
وثائق تطلب لطرفي المبايعة.
يلتــزم المشــترك بوضــع لوحــة لــدى مقــره تتضمــن شــروط
وضوابــط نقــل الملكيــة للبائع والمشــتري المعتمدة من قبل
االدارة العامة للمرور .
يلتــزم المشــترك بعدم نقل ملكيــة أي مركبة تزيد قيمتها عن
(مائــة ألــف ريــال) إال بشــيك توثــق بياناتــه في عقــد المبايعة
االلكترونــي حســب حقــول عقــد المبايعــة االلكترونــي وذلك
تنفيذ ًا لقرار سمو وزير الداخلية رقم  4589وتاريخ 1432/1/12هـ
يلتزم المشترك بعدم إلغاء أي مبايعة تتم عن طريقه .
يلتــزم المشــترك بتســجيل أي مركبــة ســيعرضها للبيــع علــى
قائمة المركبات المعروضة للبيع .
يلتزم المشترك بعدم قبول المبايعات من ( متلقي الركبان -
الشريطية) التي تتم خارج المعرض وذلك تنفيذ ًا للفتوى رقم
( )14409الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
بتحريم بيع تلقي الركبان.
يحضــر علــى المشــترك عــرض أو وقوف المركبــات المخصصة
للبيع خارج المعرض  أو إجراء الحراج عليها.
يحضــر علــى المشــترك القيــام بتنفيــذ عمليــات بيــع أو شــراء
المركبات التي تحمل لوحات اجنبية او المركبات المصفحة او
ذات التجهيزات االمنية الخاصة .
يلتزم المشــترك بمطابقة رقم هيكل المركبة مع رخصة ســير
المركبة وعقد المبايعة خالل تنفيذ الخدمة.
يلتزم المشترك عند نقل الملكية لمشتري سعودي في حال
كانــت المركبــة نقــل خاص بــان ال يزيــد وزن المركبــة عن 3500
كجم وال يزيد عدد الركاب عن  8أشخاص للحافالت.
مع مراعاة االســباب المعتمدة من قبل مزود الخدمة إلنهاء
االشتراك الواردة في البند رابع ًا يقر المشترك بأن استخدامه  
لخدمــة نقــل الملكيــة يســري بســريان الترخيص الصــادر له من
االدارة العامة للمرور بممارسة نشاط البيع والشراء للسيارات
وينتهي بانتهائه أو إنهائه .
يلتــزم المشــترك بعدم اســتخدام الخدمة حــال انتهاء صالحية
الترخيــص الممنــوح لــه مــن ادارة المــرور ويتحمــل المشــترك
المسؤولية الكاملة حال مخالفة ذلك .
يلتزم المشــترك بســعودة الكادر المنفذ لعميلة نقل الملكية
ســواء من مســتخدمين للنظام أو مســاعدين لهم في القيام
بعمليــة المبايعــة وذلــك تنفيــذا لبرقيــة ســمو مســاعد وزيــر
الداخلية رقم 86498وتاريخ 1432/08/09هـ
يلتــزم المشــترك بجميــع األنظمــة والتعليمــات ذات العالقة
الصادرة من االدارة العامة للمرور أو الجهات ذات االختصاص
مستقبال.
سواء المطبقة حاليا منها أو ما يصدر
ً

ثالثاً :تكلفة الخدمة
 .١يتــم احتســاب تكلفــة خدمــة نقــل الملكيــة وفــق األســعار
المعتمدة في الموقع االلكتروني لخدمة «تم» حســب عدد
العمليات المنفذة من قبل المشترك بحيث يتم اصدار فاتورة
االســتخدام  مــن خــال نظــام «تــم» بطريقــة دوريــة بقيمــة
العمليات المنفذة ليتم سدادها عبر نظام سداد.
 .٢فــي حــال اضافــة مســتخدم فعلــي اثنــاء عملية نقــل الملكية
يتم احتســاب تكلفة خدمة المســتخدم الفعلي حســب السعر
الموجود في الموقع.
 .3يجــب علــى المشــترك دفع تكاليــف العمليــات المنفذة خالل
 15يــوم مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة  ويتحمل المشــترك جميع
المســؤوليات المترتبــة عــن مخالفتــه ذلــك كمــا يحــق لمــزود
الخدمــة ايقــاف االشــتراك في حــال عدم الدفع خــال المدة
المحددة دون أي مسؤولية.
 .4تعتبــر الفواتيــر الصادرة من مزود الخدمــة صحيحة وغير قابلة
للتعديــل أو االعتــراض بعــد مــرور  15خمســة عشــر يومــا على
إصدارهــا وفــي حــال وجــود اعتراض مــن قبل المشــترك خالل
المــدة المحــددة يمكــن لمزود الخدمــة مراجعة تلــك الفواتير
علما أن قراره بعد المراجعة يعتبر نهائي وهو المرجع النهائي
لتحديد عدد وقيمة الفواتير.
 	  .5تخضــع اســعار هــذه الخدمــة للتعديــل والتغييــر دون إشــعار
كغيرهــا مــن خدمــات «تــم» وفقا لما يــراه مــزود الخدمة من
مصلحة ويعتبر اســتخدام الخدمة بعد تغيير االســعار إقرار من
المشترك بقبول االسعار الجديدة.
رابعاً :إنهاء االشتراك في خدمة نقل الملكية
يحق لمزود الخدمة إنهاء االشتراك في الحاالت التالية:
 اســتخدام المشــترك  لخدمــة نقــل الملكيــة فــي غيــر الغــرضالمخصص لها ،أو إخالله بأحد أحكام وشروط استخدامها.
 	 ســحب او انتهــاء تراخيــص االدارة العامــة للمــرور الصــادرةللمشترك لممارسة نشاط بيع وشراء المركبات.
 -طلب الجهات المختصة إيقاف خدمة «تم» عن المشترك.

خامساً :العقوبات و الجزاءات
 	-1تســري العقوبات المقررة في احكام وشــروط االشــتراك في
خدمــة «تــم» علــى جميــع المخالفــات المرتكبــة فيمــا يخــص
اســتخدام خدمــة « نقــل الملكيــة « كذلــك  يمكــن لمــزود
الخدمة في حال قيام المشــترك بإرتكاب أي مخالفة ألحكام
وشروط استخدام خدمة نقل الملكية او الشروط و الضوابط
التــي تــرد مــن اإلدارة العامــة للمرور  ســيتم تطبيــق الجزاءات
التالية:
أ  .فرض غرامة مالية على ان ال تتجاوز مبلغ وقدره ()500.000
خمســمائة الــف ريــال ســعودي عــن أي مخالفــة او تالعــب
باستخدام الخدمة.
ب .إيقاف االشتراك في خدمة « نقل الملكية» لحين تصحيح
المخالفة.
ت .إنهاء االشتراك بشكل نهائي دون دفع أي تعويضات.
 -2لمــزود الخدمــة حــق تقديــر وتصنيــف المخالفــات وتحديــد
الجــزاءات  المالئمــة لهــا وتطبيق هذه الجــزاءات  مجتمعة او
منفرده حســب حجم االســاءة والضرر الواقعيــن على المتضرر  
او الخدمــة وفقــ ًا للجــزاءات المذكــورة أعــاه دون ان يكــون
للمشترك حق االعتراض.
 -3ال يعفي تطبيق أي من الجزاءات  الواردة اعاله على المشترك
مــن مســؤوليته  امــام الجهــات المختصــة او المســتفيد مــن
الخدمة أو من المتضررين من مخالفة المشترك.
سادس ًا  :احكام عامة :
 .1ال يحق للمشترك استخدام هذه الباقة إال حال وجود إشتراك
ســاري فــي خدمــة «تم» و ترخيص ســاري مــن االدارة العامة
للمرور .
 	.2تعتبــر شــروط واحــكام خدمــة تم التي ســبق ان اشــترك فيها
المشــترك ســارية المفعول وجزء ال يتجزأ من احكام وشــروط
هذا االشتراك.
 .3يحق لمزود الخدمة القيام بتدقيق عشــوائي على اســتخدام
الخدمــة مــن قبــل المشــترك ،ولمــزود الخدمــة الحــق فــي
المطالبة بكافة الوثائق التي تساعده على عمل ذلك.
 .4يقر المشترك بعدم مسؤولية مزود الخدمة عن أي اخطاء او
اعطال فنية في خدمة نقل الملكية او خدمة تم او ما يترتب
على تلك االعطال او غيرها.

