
نموذج طلب اشتراك لتقديم خدمة توصيل الشرائح واالجهزة

العمر :  االسم الرباعي :  

رقم الجوال : رقم الهوية الوطنية :

الحساب البنكي لمقدم الطلب : البريد االلكتروني :

نوع السيارة : رقم رخصة القيادة :

موديل السيارة : رقم تسجيل المركبة :

ثالثًا: الشروط واألحكام
أ ) يلتــزم المشــترك بتقديــم ســند ألمــر لصالــح شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية بمبلــغ وقــدره (خمســة وعشــرون الــف  ريــال)  

ريــال ســعودي وهــو شــرط أساســي لقبــول طلــب االشــتراك فــي الخدمــة.
ب) يلتزم المشترك في تقديم خدمة توصيل الشرائح واالجهزة بما يلي:  

1. لبس الزي الوطني كامًال وإظهار بطاقة العمل.
2. العناية بالمظهر العام للمركبة المستخدمة في التوصيل.

3. عدم تعليق طلبات العمالء وتأخير تنفيذها.
4. عدم إدراج مالحظات غير صحيحة على طلبات العمالء.

5. عدم االتصال المتكررعلى العميل واالكتفاء بثالث مرات خالل المدة المعتمدة لالحتفاظ بالطلب. 
6. القيــام بالمطابقــة الماليــة وعــدم تأخيــر تســليم المبالــغ وتســوية العهــدة، وفــي حــال عــدم قيامــه بذلــك يجــوز للشــركة تقديــم الســند ألمر 

للجهــات المختصــة للمطالبــة بــأي مبالــغ لــم يتــم ســدادها مــن قبــل المشــترك.    
7. عدم التصريح للعمالء بمعلومات غير صحيحة.

8. التقيّد بأوقات التوصيل المعتمدة من الشركة أو المختارة من قبل العميل.
9. عدم الطلب من العميل الحضور إلى موقع المشترك أو مكان عمله لخدمته.

10. عــدم اســتخدام أرقــام اتصــال مــع العمــالء غيــر صــادرة مــن شــركة االتصــاالت الســعودية أو غيــر االرقــام المعتمــدة تحــت اســم المشــترك 
فــي الخدمــة.

11. عدم استخدام سيارة أخرى غير المسجلة في بيانات المشترك الواردة في هذا النموذج. 
12. عدم الدخول الى االماكن الخاصة بالعميل (منزل أو مكتب).

13. عدم إلغاء أي طلب خدمة دون موافقة أو طلب العميل لذلك. 
14. المحافظة على سرية العمل وعدم نشر المعلومات والتعاميم الصادرة من الشركة.

15. التقيّد باآلداب العامة وحسن السلوك مع العمالء.
16. عدم استخدام النظام بشكل سيء أو بشكل غير سليم أو التحايل للحصول على منفعة شخصية. 

17. عدم ازعاج العمالء.
18. المحافظة على سرية معلومات العمالء.

19. عدم طلب مبالغ مالية أعلى من قيمة المنتج المحددة من قبل شركة قنوات االتصاالت السعودية.
20. عدم طلب مبالغ مالية من العمالء مقابل خدمة التوصيل.  

21. عدم االعتداء على العمالء لفظياً او جسدياً أو تهديدهم بذلك. 
22. المحافظة على العهدة المستلمة من الشركة حتى تسليمها للعميل حسب طلبه أو ارجاعها للمكتب.

ــد بالتعليمــات وضوابــط تقديــم الخدمــة الصــادرة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، وكذلــك آليــة العمــل المعتمــدة مــن  23. التقيّ
الشــركة وأيــة تحديــث تطــرأ عليهــا.

أوًال: بيانات مقدم الطلب

ثانيًا: الخدمة
توصيل منتجات االتصاالت إلى العمالء مباشرة مقابل عمولة على كل عملية توصيل وفقاً لشروط استحقاق العمولة الواردة في هذا 

النموذج.



التاريخ: التوقيع : اسم المقر بما فيه:

سادسًا: تعهد وإقرار:
أقّر أنا الموّقع أدناه إقراراً صريحاً قاطعاً ال رجعة فيه بما يلي:

1- أن جميــع البيانــات والمعلومــات التــي تخصنــي والمذكــورة فــي هــذا النمــوذج صحيحــة وعلــى مســؤوليتي وأتعهــد بإبــالغ شــركة قنــوات 
االتصــاالت الســعودية فــوراً فــي حــال حــدوث أي تغييــر فــي هــذه البيانــات.

2- أننــي أعمــل بشــكل مســتقل فــي توصيــل منتجــات االتصــاالت إلــى العمــالء مقابــل عمولــة وفقــاً للشــروط الــواردة فــي هــذا النمــوذج 
وال أعمــل لــدى شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية بموجــب عقــد عمــل وال تربطنــي عالقــة عماليــة مــن أي نــوع مــع الشــركة. 

3- االطــالع علــى تعليمــات وضوابــط تقديــم الخدمــة الصــادرة مــن هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي 
الرســمي لهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وااللتــزام بهــا وأتحمــل ســداد قيمــة أي غرامــات تفــرض علــى شــركة قنــوات االتصاالت 

الســعودية جــراء مخالفتــي لهــذه األنظمــة والضوابــط وأيــة تعويضــات تنشــأ عنهــا
4- أننــي قــرأت وفهمــت جميــع البنــود الــواردة فــي هــذا النمــوذج والتــزم بهــا التزامــاً كامــًال، كمــا أننــي أتقيـّـد بجميــع التعليمــات الصــادرة 

مــن الشــركة بشــأن تقديــم خدمــة توصيــل المنتجــات.

ــن  ــمية بي ــل الرس ــيلة التواص ــد «أوًال» وس ــن البن ــجل ضم ــي المس ــد االللكترون ــي و/أو البري ــوان الوطن ــوال و/أو العن ــف الج ــون الهات 24. يك
ــه. ــي مواجهت ــة ف ــترك وذا حجي ــمياً للمش ــاً رس ــا،  تبليغ ــن خالله ــترك م ــركة للمش ــن الش ــعار م ــر أي اش ــترك، ويعتب ــركة والمش الش

25. يحــق للشــركة و/ أو المشــترك فــي أي وقــت إيقــاف التعامــل ضمــن البرنامــج ،ويكــون المشــترك فــي هــذه الحالــة ملتزمــاً بإرجــاع مــا تــم 
اســتالمه مــن الشــركة فــوراً وبالطريقــة التــي تحددهــا الشــركة.

26. ال يعتبر االشتراك في هذه الخدمة «عقد عمل» وال يترتب أية عالقة عمالية بين الطرفين بأي حال من األحوال.    

ج) مــع عــدم اإلخــالل بحــق شــركة قنــوات االتصــاالت الســعودية بتطبيــق الئحــة تنظيــم العمــل المعتمــدة فــي الشــركة علــى 
ثالثــًا/ب) أعــاله يتــم تطبيــق  موظفيهــا، فإنــه فــي حــال قيــام المشــترك بمخالفــة أي مــن الشــروط واألحــكام الــواردة فــي البنــد (

الجــزاءات الــواردة فــي الجــدول التالــي:

المخالفة/ تكرار المخالفة والجزاء نوع المخالفة / التقصير
أ - المرة األولى: إيقاف اسم المستخدم في النظام لمدة اسبوعين. 

ب - المرة الثانية: إيقاف اسم المستخدم لمدة شهر وحجب 
العمولة. 

ج - المرة الثالثة: شطب اسم المستخدم نهائيا وحجب العمولة. 

مخالفة أي من البنود من البند ( 1 ) إلى البند ( 11 ) الواردة في 
الشروط واألحكام.

أ- المرة األولى: إيقاف اسم المستخدم لمدة شهر وحجب العمولة.
ب- المرة الثانية: شطب اسم المستخدم نهائياً وحجب العمولة. مخالفة أي من البنود من البند ( 12 ) إلى البند ( 15 ).

شطب اسم المستخدم نهائياً وحجب العمولة. مخالفة أي من البنود من البند ( 16 ) إلى البند ( 21 ).

في حال نتج عن المخالفة تلف أو فقدان للعهدة أو تم تسليمها 
للعميل بغير الحالة التي سلمت للمشترك في الخدمة، يتحمل 

المشترك كامل مبلغ العهدة باإلضافة إلى تطبيق الجزاءات أدناه: 
أ - للمرة األولى: إيقاف اسم المستخدم في النظام لمدة اسبوعين. 

ب - للمرة الثانية: إيقاف اسم المستخدم لمدة شهر وحجب
 العمولة.

ج - للمرة الثالثة: شطب اسم المستخدم نهائياً وحجب العمولة.

مخالفة البند ( 22 ) عدم المحافظة على العهدة المستلمة حتى 
تسليمها للعميل. 

تحمل الغرامة المحددة من قبل الشركة وأية تعويضات تنشأ عنها، 
كما يحق للشركة شطب اسم المستخدم نهائياً وحجب العمولة.   

مخالفة البند ( 23 )  عدم االلتزام بتعليمات وضوابط تقديم الخدمة 
الصادرة من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات، أو آلية العمل 

المعتمدة من قبل الشركة. 

رابعًا: استحقاق العمولة
تصرف شهرياً، وتطبق االجراءات واالحكام حسب سياسة الشركة.

خامسًا: المسئولية
ال تتحمل شركة قنوات االتصاالت السعودية أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو مالية تنتج عن أي تصرف يصدر من المشترك في الخدمة .
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