
أوالً : التعريفات
أو للشركات  مقدمة  خدمة  عن  عبارة  وهي  "موجز":  أو  موجز"  "خدمة 
المملكة داخل  المستعملة  المركبات  بيع  أو  بشراء  الراغبين  األشخاص 
تاريخ عن  مفصل  تقرير  تقديم  في  الخدمة  وتتلخص  السعودية.  العربية 
المركبة منذ وصولها إلى المملكة وحتى آخر شخص قام بامتالكها وعدد
من الكثير  وغيرها  واستخدامها،  امتالكها  على  تعاقبوا  الذين  األشخاص 

المهمة. التفاصيل 

بطلب يقوم  الذي  المباشر  العميل  هو   : الخدمة"  من  "المستفيد 
االستعالم عن حالة المركبة المستعملة للحصول على تقرير خدمة موجز.

"عِلم" : شركة علم والتي تملك وتقدم خدمة "موجز".

"الجهات المختصة" : المحاكم أو اللجان القضائية أو أي جهة قضائية داخل
المملكة العربية السعودية

شبه أو  الحكومية  الجهات  جميع  وتعني   : العالقة"  ذات  "الجهات  أو 
الحكومية التي تختص بتقديم الخدمة محل هذا االشتراك أو يتم اإلعتماد
على بياناتها مثل وزارة الداخلية أو وزارة التجارة أو أي جهة حكومية معنية

بالخدمة.

ثانياً : األحكام والشروط

أداة يعد  إنما  موجز  خدمة  تقرير  بأن  الخدمة  من  المستفيد  يقر   .١
استرشادية يمكن من خالله تقويم حالة المركبة ومعرفة تاريخها المسجل
لدى الجهات ذات العالقة، وال يعد تقرير المركبة الصادر من خدمة موجز
بأي حال من األحوال توصية بشراء المركبة أو عدمه كما يقر المستفيد من

الخدمة أن أي قرار البيع أو الشراء يعتبر من مسؤولياته.

٢. ال تضمن عِلم نوعية ودقة وتوقيت واكتمال أي من معلومات خدمة
موجز أو التقارير الصادرة عنها أو محتواها في أي وقت، حيث أن دور عِلم
تقارير تحتوي  ال  قد  و  مصادرها،  حسب  والمعلومات  البيانات  نقل  هو 
المركبة على  جرت  التي  والعمليات  المعلومات  جميع  على  موجز  خدمة 

آخر. سبب  ألي  أو  العالقة  ذات  الجهات  لدى  تسجيلها  عدم  حالة  في 

٣. يقر المستفيد من الخدمة بأن عِلم وجهة مصدر البيانات والجهات ذات
العالقة ال تتحمل أي مسئولية (تعاقدية كانت أو مدنية أو غيرها) عن أي
الصادرة التقارير  أو  موجز  لخدمة  استخدام  أي  عن  ناجمة  أضرار  أو  خسائر 
عنها أو محتواها (بما في ذلك الخسائر واألضرار الناجمة عن اإلهمال) لذا
العالقة ذات  والجهات  البيانات  مصدر  جهة  و  عِلم  مسؤولية  يخلي  فإنه 
عن أية أضرار أو مخالفات قد تنشأ نتيجة استخدامه لخدمة موجز والتقارير

الصادرة عنها.

قد التقرير  هذا  في  معلوماتها  المبينة  المركبة  حالة  أن  مراعاة  يجب   .٤
التقرير. إصدار  تاريخ  بعد  تغيرت  قد  تكون 

(أو من المركبة  مالك  لديه موافقة  بأن  الخدمة  المستفيد من  يتعهد   .٥
يفوضه) لالستعالم عن بيانات المركبة المعروضة في هذا التقرير، ويتحمل
كافة المسؤوليات الناتجة عن مخالفة ذلك، كما يحق لعِلم طلب ما يثبت

ذلك.

٦. يتعهد المستفيد من الخدمة باستخدام هذا التقرير لألغراض الشخصية
فقط ، وبما يتوافق مع الهدف األساسي من خدمة موجز والموضح في

الفقرة األولى من أحكام وشروط استخدام التقرير .

٧. يتعهد المستفيد من الخدمة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات
إعادة أو  بيعها  أو  استخدامها  إساءة  وعدم   ، التقرير  هذا  في  المقدمة 
إلزام لعِلم  يحق  فإنه  ذلك  مخالفة  حال  وفي  كانت  وسيلة  بأي  توزيعها 
التعويضات عن أي ضرر أو خسارة تقع المستفيد من الخدمة بدفع كافة 
المملكة في  األنظمة  تقرره  ما  حسب  وذلك  المخالفة،  هذه  بسبب 
الغرامات كافة  الخدمة  من  المستفيد  يتحمل  كما  السعودية،  العربية 

المختصة. الجهات  من  بحقه  الصادرة 

٨. هذا التقرير يحتوي على معلومات مهمة يجب عدم استخدامها إال في
األغراض المخصصة لها .

المفعول حتى التقرير سارية  الواردة أعاله في هذا  الشروط واألحكام   .٩
التقرير. انتهاء مدة صالحية هذا  بعد 

تنويه
إذا قام المستفيد من خدمة "موجز" بطلب تقرير أو حزمة تقارير
التقرير استخدام  وأحكام  بشروط  االلتزام  على  يوافق  فإنه   ،

المعلنة. الرسوم  دفع  وعلى  أعاله  المبينة 

مصدر
المعلومات

المعلومات ويمنع الثقة في هذه  العالقة، مما يحقق  الجهات ذات  تتلقى خدمة موجز معلوماتها من 
المستعلم للمركبة  إلى احتمالية عدم تسجيل كل حادث أو ضرر حصل  التالعب فيها. وتجدر اإلشارة هنا 
لدى المعلومات  تسجيل  في  خلل  لوجود  العالقة،أو  ذات  الجهات  لدى  عنه  التبليغ  لعدم  وذلك  عنها؛ 
لدى المركبة  بفحص  نوصي  التقرير.  إصدار  بعد  المعلومات  تغيير  أو  إلغاء  أو  العالقة،  ذات  الجهات 

التقرير. هذا  في  الموجودة  المعلومات  مع  النتائج  ومطابقة  مستقل،  ميكانيكي 

أحكام وشروط استخدام تقرير
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يفوضه) لالستعالم عن بيانات المركبة المعروضة في هذا التقرير، ويتحمل
كافة المسؤوليات الناتجة عن مخالفة ذلك، كما يحق لعِلم طلب ما يثبت

ذلك.

٦. يتعهد المستفيد من الخدمة باستخدام هذا التقرير لألغراض الشخصية
فقط ، وبما يتوافق مع الهدف األساسي من خدمة موجز والموضح في

الفقرة األولى من أحكام وشروط استخدام التقرير .

٧. يتعهد المستفيد من الخدمة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات
إعادة أو  بيعها  أو  استخدامها  إساءة  وعدم   ، التقرير  هذا  في  المقدمة 
إلزام لعِلم  يحق  فإنه  ذلك  مخالفة  حال  وفي  كانت  وسيلة  بأي  توزيعها 
التعويضات عن أي ضرر أو خسارة تقع المستفيد من الخدمة بدفع كافة 
المملكة في  األنظمة  تقرره  ما  حسب  وذلك  المخالفة،  هذه  بسبب 
الغرامات كافة  الخدمة  من  المستفيد  يتحمل  كما  السعودية،  العربية 

المختصة. الجهات  من  بحقه  الصادرة 

٨. هذا التقرير يحتوي على معلومات مهمة يجب عدم استخدامها إال في
األغراض المخصصة لها .

المفعول حتى التقرير سارية  الواردة أعاله في هذا  الشروط واألحكام   .٩
التقرير. انتهاء مدة صالحية هذا  بعد 

تنويه
إذا قام المستفيد من خدمة "موجز" بطلب تقرير أو حزمة تقارير
التقرير استخدام  وأحكام  بشروط  االلتزام  على  يوافق  فإنه   ،

المعلنة. الرسوم  دفع  وعلى  أعاله  المبينة 

مصدر
المعلومات

المعلومات ويمنع الثقة في هذه  العالقة، مما يحقق  الجهات ذات  تتلقى خدمة موجز معلوماتها من 
المستعلم للمركبة  إلى احتمالية عدم تسجيل كل حادث أو ضرر حصل  التالعب فيها. وتجدر اإلشارة هنا 
لدى المعلومات  تسجيل  في  خلل  لوجود  العالقة،أو  ذات  الجهات  لدى  عنه  التبليغ  لعدم  وذلك  عنها؛ 
لدى المركبة  بفحص  نوصي  التقرير.  إصدار  بعد  المعلومات  تغيير  أو  إلغاء  أو  العالقة،  ذات  الجهات 

التقرير. هذا  في  الموجودة  المعلومات  مع  النتائج  ومطابقة  مستقل،  ميكانيكي 

أحكام وشروط استخدام تقرير
خدمة "موجز"
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