
1
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القسم األولالدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

    مقدمة
ــة املُرخصــة مــن قبلهــا واملُصــرح  ــى املؤسســات املالي ــي الســعودي )املؤسســة( املُراقــب واملُشــرف عل ــد مؤسســة النقــد العرب تُع
لهــا العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية )املصــارف وشــركات التأمــن وإعــادة التامــن وأصحــاب املهــن احلــرة وشــركات املعلومــات 
االئتمانيــة وشــركات ومؤسســات الصرافــة وشــركات التمويــل(. ويف هــذا الســياق، تُراقــب املؤسســة وتشــرف علــى مختلــف املنتجــات 
املُقدمــة للعميــل مــن املؤسســات املاليــة التــي تُشــرف عليهــا.  منــذ صــدور نظــام مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 23 وتاريــخ 
ــة  ــى حماي ــخ 1386/06/22هـــ وهــي تعمــل عل ــم م/5 وتاري ــوك الصــادر باملرســوم امللكــي رق ــة البن 1377/05/23هـــ، ونظــام مراقب
ــر مــن  ــد مت إجــراء الكثي ــة. وق ــة وصادق ــة عادل ــم بطريق ــل يت ــع العمي ــة م ــل املؤسســات املالي ــن أن تعام ــد م ــل والتأك ــح العمي مصال
الدراســات عــن هــذه املســائل ودلــت النتائــج أن املعاملــة العادلــة جتــاه العميــل تــؤدي إلــى زيــادة الربــح وتُســاهم يف رفــع مســتوى رضــى 
العميــل. تــدرس كثيــر مــن الــدول والهيئــات الدوليــة مثــل مجموعــة العشــرين ومجلــس االســتقرار املالــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة تعديــل وإصــدار معاييــر جديــدة يف مجــال حمايــة العميــل.  ونظــراً إلــى منــو وتطــور القطــاع املالــي يف اململكــة، فــإن املؤسســة 
ستســتمر يف مراجعــة هــذه التطــورات وإصــدار التعليمــات الرقابيــة املناســبة لتطويــر مبــادئ حمايــة العميــل.  مــن ضمــن أهــداف 
ــميل الــذي يتعامــل مــع املؤسســات املاليــة علــى معاملــة عادلــة، بصــدق وأمانــة وحصولــه علــى  املؤسســة االســتراتيجية حصــول العــ
اخلدمــات املاليــة بــكل يســر وســهولة. ومــن ضمــن أهــم حقــوق العميــل، هــي حقوقــه االئتمانيــة التــي تســعى املؤسســة لضمــان احلفــاظ 
عليهــا وفــق نظــام املعلومــات االئتمانيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/37 وتاريــخ 1424/07/05هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادر 

بقــرار معالــي محافــظ املؤسســة برقــم أق/13709 وتاريــخ 1432/09/22هـــ. 

    مفهوم دور الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية
 

يوضــح هــذا النمــوذج أهميــة تبــادل املعلومــات االئتمانيــة، ودور مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الريــادي كجهــة إشــرافيه 
ورقابيــة علــى عمــل الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة(، وحــرص املؤسســة لضمــان العدالــة واحليــاد والشــفافية 
وســهولة وصــول املســتهلك ملعلوماتــه االئتمانيــة الدقيقــة واحملدثــة حســب األســس العامــة املقــرة يف نظــام املعلومــات االئتمانيــة 
والضوابــط املنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة. حيــث تعــد املعلومــات االئتمانيــة وأنظمــة املدفوعــات واجلهــات املاليــة 
ــاد  ــن االعتم ــة ميك ــة فعال ــة أساســية مالي ــر بني ــث أن توف ــة، حي ــة ألي دول ــة األساســية املالي الوســيطة عناصــر رئيســة يف البني
عليهــا يعتبــر تبعــاً لألدبيــات مــن محــددات النمــو االقتصــادي املســتدام. كمــا إن جــودة البنيــة األساســية املاليــة تؤثــر علــى منــو 
ومســاهمة القطــاع اخلــاص، حيــث ترتفــع ثقــة املقرضــن واملســتثمرين وتقــل حالــة عــدم التأكــد عنــد حتســن القــدرة علــى تقييــم 
وإدارة املخاطــر. وتعــد الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( عنصــراً رئيســاً يف البنيــة األساســية املاليــة حيــث توفــر 
املعلومــات الالزمــة للوصــول إلــى صــورة واضحــة للمقتــرض تســاند عمليــة اتخــاذ القــرار لتحســن القــدرة علــى حتليــل مخاطــر 
االئتمــان وتقييــم املــالءة املاليــة للمقتــرض بنــاء علــى املعلومــات االئتمانيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن بيانــات )ســمة(، واملعلومــات 
الدميوغرافيــة، واملتغيــرات املاليــة وغيــر املاليــة األخــرى املتوافــرة يف التقاريــر االئتمانيــة تســاعد علــى اســتقراء ســلوكيات 
املقتــرض االئتمانيــة باالعتمــاد علــى منــاذج رياضيــة معقــدة تســتخدم متغيــرات وبيانــات التقريــر االئتمانــي كمدخــالت رئيســية 

ملســاندة قــرار اإلقــراض، وإدارة املخاطــر.

مؤسسة النقد العربي السعودي 
اإلشراف والرقابة

أنظمة املدفوعات
)سداد،سريع( 

شركات املعلومات 
االئتمانية

املؤسسات املالية
)البنوك والشركات املالية( 

1.2
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الدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

    التعاريف

نظام املعلومات االئتمانية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/37( وتاريخ 1429/7/5هـالنظــــــــــــــــــــــــــــــــــام

الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات االئتمانيةالالئحـــــــــــــــــــــــــــــــة

مؤسسة النقد العربي السعودياملــــــــــــؤسســــــــــــــــة

أي معلومات أو بيانات عن املستهلك تتعلق بتعامالته االئتمانيةاملعلومـات االئتمانيـة

الشــركــة السعــوديــة 
للمعلومات االئتمانية

شــركة معلومــات ائتمانيــة مرخــص لهــا جمــع املعلومــات االئتمانيــة عــن املســتهلكن وحفظهــا، 
وتزويــد األعضــاء بهــا عنــد طلبهــا

جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانيةالعضــــــــــــــــــــــــــــــــــو

أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية له تعامالت ائتمانيةاملستهـــــــــــــــــــــــــــلك

تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن املستهلك.السجــــل االئتمــــاني

ســجالت املعلومــات االئتمانيــة لــدى اجلهــات احلكوميــة، مثــل ســجالت الصناديــق املتخصصــة السجـــالت العامـــــة
وملفــات  احلكوميــة،  واللجــان  القضائيــة،  واجلهــات  حكوميــة،  قروضــاً  تقــدم  التــي  والبنــوك 

اإلفــالس واإلعســار ومــا يف حكمهــا
أي قرار يتخذه العضو بناًء على سجل املستهلك االئتماني ضد مصلحتهالقـــــــرار السلبــــــــي

أي معلومات يقدمها العضو بناًء على سجل املستهلك االئتماني ضد مصلحتهاملعلومــات السلبيــــة

جلنة النظر يف املخالفات والفصل يف نزاعات املعلومات االئتمانيةاللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
 اإلطار النظامي

صــدر نظــام املعلومــات االئتمانيــة باملرســوم امللكــي رقــم م/37 بتاريــخ 1429/7/5 هـــ وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 188 بتاريــخ 1429/7/4هـــ وقــد نصــت املــادة الثالثــة مــن النظــام بأنــه يهــدف إلــى وضــع األســس العامــة والضوابط 
الالزمــة جلمــع املعلومــات االئتمانيــة عــن املســتهلكن وتبادلهــا وحمايتهــا.  ويســري هــذا النظــام وفقــا ملــا نصــت عليــه 
ــات  ــا معلوم ــي لديه ــة واخلاصــة الت ــات احلكومي ــة واألعضــاء واجله ــات االئتماني ــى شــركات املعلوم ــة عل ــادة الثالث امل
ائتمانيــة.  كمــا صــدرت الالئحــة التنفيذيــة للنظــام، وفقــا لقــرار معالــي محافــظ املؤسســة رقــم 1ق/13709 وتاريــخ 
1432/9/22هـــ التــي أتــت مكملــة للنظــام، حيــث أؤكل للمؤسســة يف الفقــرات )4,3,2( مــن املــادة احلاديــة عشــرة مــن 
ــة  ــات االئتماني ــص لشــركات املعلوم ــة التراخي ــن الالئحــة مهم ــة عشــرة م ــى احلادي ــة وحت ــن الثاني ــواد م النظــام، وامل
واإلشــراف والرقابــة عليهــا. ميكنــك االطــالع علــى نظــام املعلومــات االئتمانيــة والالئحــة التنفيذيــة مــن خــالل زيــارة 

.www.simah.com موقــع شــركة ســمة
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الدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

السعودية للمعلومات االئتمانية 
تأسســت الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( يف عــام 2002م وبــدأت عملهــا يف 14 أغســطس 2004م 
كشــركة معلومــات ائتمانيــة تقــوم بجمــع املعلومــات االئتمانيــة عــن املســتهلكن وحفظهــا، وتزويــد األعضــاء بهــا عنــد طلبهــا.

المهام
جمع املعلومات االئتمانية عن املستهلكن وحفظها، وتزويد األعضاء بها عند طلبها.

األهداف

توفير بنية أساسية مالية فعالة ميكن االعتماد عليها لضمان النمو االقتصادي املستدام.  .1

إيجــاد البنيــة األساســية املاليــة لضمــان منــو ومســاهمة القطــاع اخلــاص، حيــث ترتفــع ثقــة املقرضــن واملســتثمرين   .2
وتقــل حالــة عــدم التأكــد عنــد حتســن القــدرة علــى تقييــم وإدارة املخاطــر.

توفيــر املعلومــات االئتمانيــة الالزمــة للوصــول إلــى صــورة واضحــة للمقتــرض تســاند عمليــة اتخــاذ القــرار لتحســن   .3
القــدرة علــى حتليــل مخاطــر االئتمــان وتقييــم املــالءة املاليــة للمقتــرض بنــاء علــى املعلومــات االئتمانيــة.

ــة  ــر االئتماني ــة األخــرى املتوفــرة يف التقاري ــر املالي ــة وغي ــرات املالي ــة واملتغي ــل املعلومــات الدميوغرافي جمــع وحتلي  .4
ملســاعدة مانحــي التمويــل أو اجلهــات ذات العالقــة علــى اســتقراء ســلوكيات املقترضــن االئتمانيــة باالعتمــاد علــى 
ــي كمدخــالت رئيســية ملســاندة قــرار اإلقــراض. ــر االئتمان ــات التقري ــرات وبيان ــة معقــدة تســتخدم متغي منــاذج رياضي

ــؤدي إلــى  ــاً مــا ي ــن املعلومــات بــن املقــرض واملقتــرض غالب ــة؛ حيــث أن تباي احلــد مــن تفــاوت املعلومــات االئتماني  .5
ارتفــاع مخاطــر اإلقــراض وإلــى ارتفــاع تكلفــة االقــراض نظــراً الســتناد قــرار اإلقــراض علــى عمليــة تقييــم املــالءة 

ــرة للمقــرض. ــة املتواف ــى صحــة املعلومــات االئتماني ــى عل ــي تعتمــد بالدرجــة األول ــة الت املالي

ــة تتضمــن  ــل بتكلف ــى التموي ــب تســهيل احلصــول عل ــل بجان ــادة نســب التحصي ــرة وزي ــل نســبة القــروض املتعث تقلي  .6
تســعير املخاطــر بدقــة كبيــرة.

دعــم السياســة النقديــة وأدواتهــا، حيــث أن قــدرة املقرضــن علــى تســعير تكلفــة املخاطــر بشــكل ديناميكــي دقيــق   .7
ومتفــاوت تبعــاً الحتمــال تعثــر املقتــرض يســمح إلحــدى أهــم أدوات السياســة النقديــة وهــي أســعار الفائــدة بـــأن تؤثــر 

مباشــرة يف الســلوك االقتصــادي كمعــدالت االقتــراض واالســتثمار واالســتهالك.

رفع اجلودة النوعية والتوسع يف االئتمان وبالتالي حتفيز النمو االقتصادي.   .8

القسم الثاني

2.1

2.2

2.3
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الدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

السجل االئتماني  

إن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة(، ويف عمليــة تقييــم اجلــدارة االئتمانيــة للعمــالء، ال تقــدم أي رأي أو 
قــرار أو تعليــق مــن شــأنه إلــزام أي عضــو علــى منــح أو عــدم منــح أي تســهيالت ائتمانيــة، وذلــك ضمــن الســجالت االئتمانيــة 
الصــادرة عنهــا. علــى هــذا األســاس قامــت شــركة ســمة، ومنــذ تأسيســها علــى إدراج العبــارة التاليــة يف كل ســجل ائتمانــي 
يصــدر عنهــا بـــ » لقــد مت جتميــع هــذه املعلومــات مــن مصــادر مختلفــة، وال متثــل رأي الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة 
)ســمة(. يتضمــن الســجل االئتمانــي معلومــات تســاعد علــى تعزيــز إدارة املخاطــر وإجنــاز عمليــة التقييــم بشــكل أســرع وأكثــر 
موضوعيــة. تقــوم شــركة ســمة بجمــع املعلومــات االئتمانيــة الــواردة يف الســجالت العامــة ومــن األعضــاء يف الســجل االئتمانــي.  

يشــمل الســجل االئتمانــي وفقــا للمــادة السادســة عشــرة مــن الالئحــة علــى معلومــات لهــا عالقــة باملــالءة املاليــة 
ومنهــا:  للمســتهلك، 

اســم املســتهلك ذي الصفــة الطبيعيــة، ورقــم هويتــه، ومحــل إقامتــه، ومقــر عملــه احلالــي والســابق، وحالتــه   .1
الشــخصية. وبياناتــه  العلميــة،  ومؤهالتــه  االجتماعيــة، 

اســم املســتهلك ذي الصفــة االعتباريــة والترخيــص مبزاولــة النشــاط أو رقــم ســجله التجــاري وعنوانــه، وأي معلومــات   .2
أخــرى عنــه.

3.  معلومــات عــن أي ائتمــان قائــم أو ســابق ُمَقــــٍرّ بــه أو متنــازع عليــه، بغــض النظــر عمــا إذا كان االئتمــان حــاالً 
ــات ممنوحــة  ــن أو تســويته، وأي ضمان ــر أو تأخــر يف الســداد، أو جــرى شــطب الدي ــاك تعث أو مؤجــاًل، أو كان هن

للمســتهلك.

4.  أي دعوى ذات صفة ائتمانية أقيمت عليه واألحكام الصادرة فيها.

5.  أي دعــوى إعســار أو إفــالس أو تصفيــة، أقيمــت علــى املســتهلك، واألحــكام الصــادرة فيهــا، واســم املصفــي أو أمــن 
التفليســة، وقيمــة املوجــودات والديــن وتواريــخ الســداد ونفقــات التصفيــة.

أي شيكات دون مقابل وفاء صادرة عن املستهلك، وقيمتها وتاريخها وأي إجراءات اتخذت حيالها.  .6

أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية، لم تسدد.  .7

عــدد وأســماء األعضــاء الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى التقريــر االئتمانــي للمســتهلك خــالل الســنتن   .8
الســابقتن مــن تاريــخ طلــب إصــدار الســجل، وعــدد التقاريــر االئتمانيــة التــي صــدرت والنتائــج التــي انتهــت إليهــا.

9.  أي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر على املالءة االئتمانية للمستهلك.

القسم الثاني

2.4
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الدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

التاريخ: الثالثاء 2015/8/21م
الساعة: 09:25:26

الصفحة 2
من 3

 الــتــقــريــر االئــتــمــانــي ل�فــراد

22رقم الهوية: 0 7 5 7 1 6 3 5

ملخص حالة السداد
هاتف ثابت

هاتف جوال
ملخص حالة السداد

العقارات

ملخص حالة السداد

مبلغ الطلب نوع املنتج رقم االستفسار املستفسر تاريخ االستفسار

0.0
0.0
0.0

هاتف جوال
قرض شخصي
بطاقة ائتمان

10101533466546
10101533466546
10101533466546

موبايلي
سمة

البنك السعودي الفرنسي

2015/8/19
2015/8/19
2015/8/19

االستفسارات 
األخيرة

بطاقة ائتمان

قـــــرض شــخــصــــــي

ملخص حالة السداد

ملخص حالة السداد

تاريخ إنتهاء الصالحيةنــــــوع الضمــــــــــانالـدفــع املنتظــــممبلــــغ القســـــــــطعــــدد األقســـــاطحــد االئتمــــــانتاريخ اإلصـداررقـــــــم احلســـــــاب
25/12/2014كفيلشهري30120325/12/201410,300.0024700

تـاريــــخ اإلغـــــالقضمان حتويل الراتبحتــى تــاريخــــهموعد االستحقاق القادمتاريخ آخر سـدادمبلغ آخر سداداستحقاق سابقالرصيد املتبقــي
ال10,300.000.000.0025/12/201425/12/201425/12/2014

تاريخ إنتهاء الصالحيةنــــــوع الضمــــــــــانالـدفــع املنتظــــممبلــــغ القســـــــــطعــــدد األقســـــاطحــد االئتمــــــانتاريخ اإلصـداررقـــــــم احلســـــــاب
25/12/2014كفيلشهري30120325/12/201410,300.0024700

تـاريــــخ اإلغـــــالقضمان حتويل الراتبحتــى تــاريخــــهموعد االستحقاق القادمتاريخ آخر سـدادمبلغ آخر سداداستحقاق سابقالرصيد املتبقــي
ال10,300.000.000.0025/12/201425/12/201425/12/2014

تاريخ إنتهاء الصالحيةنــــــوع الضمــــــــــانالـدفــع املنتظــــممبلــــغ القســـــــــطعــــدد األقســـــاطحــد االئتمــــــانتاريخ اإلصـداررقـــــــم احلســـــــاب
25/12/2014كفيلشهري30120325/12/201410,300.0024700

تـاريــــخ اإلغـــــالقضمان حتويل الراتبحتــى تــاريخــــهموعد االستحقاق القادمتاريخ آخر سـدادمبلغ آخر سداداستحقاق سابقالرصيد املتبقــي
ال10,300.000.000.0025/12/201425/12/201425/12/2014

تاريخ إنتهاء الصالحيةنــــــوع الضمــــــــــانالـدفــع املنتظــــممبلــــغ القســـــــــطعــــدد األقســـــاطحــد االئتمــــــانتاريخ اإلصـداررقـــــــم احلســـــــاب
25/12/2014كفيلشهري30120325/12/201410,300.0024700

تـاريــــخ اإلغـــــالقضمان حتويل الراتبحتــى تــاريخــــهموعد االستحقاق القادمتاريخ آخر سـدادمبلغ آخر سداداستحقاق سابقالرصيد املتبقــي
ال10,300.000.000.0025/12/201425/12/201425/12/2014

تاريخ إنتهاء الصالحيةنــــــوع الضمــــــــــانالـدفــع املنتظــــممبلــــغ القســـــــــطعــــدد األقســـــاطحــد االئتمــــــانتاريخ اإلصـداررقـــــــم احلســـــــاب
25/12/2014كفيلشهري30120325/12/201410,300.0024700

تـاريــــخ اإلغـــــالقضمان حتويل الراتبحتــى تــاريخــــهموعد االستحقاق القادمتاريخ آخر سـدادمبلغ آخر سداداستحقاق سابقالرصيد املتبقــي
ال10,300.000.000.0025/12/201425/12/201425/12/2014

تفاصيل املنتجات

منتج نشط

منتج متعثر

منتج مغلق

منتج نشط

منتج معلق

بنك السعودي
لالستثمار

مصرف الراجحي

االتصاالت 
السعودية

زين

أمالك

DDQC F

D

DM F N

تعثر

التاريخ: الثالثاء 2015/8/21م
الساعة: 09:25:26

الصفحة 3
من 3

 الــتــقــريــر االئــتــمــانــي ل�فــراد

22رقم الهوية: 0 7 5 7 1 6 3 5

تعثر

Q

منتج متعثر

منتج مغلق C

لم يتم التحديث M

Dدفعة مؤجلة

مت جمــع هــذه املعلومــات مــن مصــادر مختلفــة وال متثــل رأي الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة(، وال يقــع علــى شــركة )ســمة( أي مســؤولية أو التــزام ) يف العقــد املبــرم مــع املســتهلك أو 
خالفــه( فيمــا يتعلــق بجمــع أو تقــدمي املعلومــات أو االســتخدامات األخــرى.

املسؤولية القانونية

متأخر ٣٠ يوم

Nمنتج جديد - غير نشط

متأخر ٦٠ يوم

متأخر ١٢٠ يوم

منتظم بالسداد 

املبلغ املستحق دفع بالكامل

متأخر ٩٠ يوم

لم يستخدم املنتجمتأخر ١٥٠ يوم

متأخر ١٨٠ يوم

تاريخ التحديث الدولة الرمز البريدي املدينة صندوق البريد العنوان الثاني العنوان األول نوع العنوان
 

 2007/5/6
 2007/5/6
2007/5/6

اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية
اململكة العربية السعودية

0
0
0

Al Baha
Al Baha
 Al Baha

0
0
0

0
0
0

0
0
0

البريد
البريد
البريد العناوين

التحويلة رقم الهاتف رمز املنطقة الدولة نوع الرقم

444 2188795
4188795

0599766757

011
011
011

966
966
966

املكتب
املنزل
اجلوال

أرقام
االتصال

تاريخ التحميل تاريخ انتهاء العقد تاريخ بدء العمل الراتب املسمى الوظيفي جهة العمل القطاع 

 2007/5/6
 2007/5/6
2007/5/6

 2007/5/6
 2007/5/6
2007/5/6

 2007/5/6
 2007/5/6
2007/5/6

7,000
7,000
7,000

حرة
حرة
حرة

الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية
الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية

حكومي
خاص
حكومي

املهن
وأصحاب العمل

F

تاريخ التسجيل      اجلهة                     نص املالحظة    املالحظة  

  TEST007   2015/8/20 قرار قضائي  

  TEST007   2015/8/20 بنــاء علــى طلــب التنفيــذ رقــم 2878381/36 ب تاريــخ 1436/08/14 وصــدور امــر قاضــي التنفيــذ املوجــة للمنفــذ ضــدة قرار قضائي  
املتضمــن أمــر بدفــع مبلــغ اجمالــي 29،100 ريــال ولعــدم الســداد اعتبــر املنفــذ ضــده مماطــاًل وبنــاء عليــة صــدر امــر 

بتســجيل واقعــة عــدم التنفيــذ بســجل االئتمانــي للشــركة.

 said is subject to  1436/08/14  date  2878381/36  The Ministry of justice case number
 SR. the Judgment imposes a 29,100 an enforcement judgment relating to an amount
 travel ban, suspends the debtors power of attorney in relation to monies and prohibits
 government bodies. and the financial instructions to deal or trade with the said
 company. The ministry of justice in its enforcement judgment within its credit reports
for its .membership to be so notified and made aware

املالحظات /
 القضايا

القسم الثاني

التاريخ: الثالثاء 2015/8/21م
الساعة: 09:25:26

الصفحة 1
من 3

 الــتــقــريــر االئــتــمــانــي ل�فــراد

22رقم الهوية: 0 7 5 7 1 6 3 5

البيانات 
الشخصية

اســــــــــــم العميــــــــــــل
اجلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
احلالة االجتماعية
رقـــــــــــــــم الهويـــــــــــــــة
تاريــــــخ اإلنتهــــــــاء
جهـــــــة اإلصـــــــــدار
اجلنســـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة
تـــــــــــــاريخ امليــــــــــــالد
رقـــــــــــــم اجلـــــــــــــوال
قطـــــــــــاع العمــــــــــــل
جهـــــــــــــة العمــــــــــــــل
املسمـى الوظيفي
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتب
املـــــــــــــــــدينـــــــــــــــــــــــــــــــــة
تاريـــخ التـحـــديث

ماجد أحمد عبد اهلل
ذكر

متزوج
2207571635

2015/8/19
الرياض
سعودي

1988/8/19
0599766757

خاص
شركة سمة

مدير
7,000
الرياض

2015/8/19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ملخص عام

تاريخ التسوية حالة التعثر الرصيد املتعثر حاليًا مبلغ التعثر تاريخ إدراج التعثر رقم احلساب اجلهة املقرضة نوع املنتج
 

2011/6/16 مدفوع بالكامل
مدفوع جزئياً
غير مدفوعة

0.00
500.00

1,000.00

42,309.00
15,000.00
23,988.00

2011/5/16
2011/6/6

2013/11/14

0000759xxx
0000759xxx
0000759xxx

مصرف الراجحي
بنك األهلي

موبايلي

قرض
بطاقة ائتمان
هاتف جوال

حالة السداد تاريخ التحديث الرصيد املتبقي حد االئتمان مبلغ القسط رقم احلساب اجلهة املقرضة نوع املنتج
 

منتظم
متأخر
منتظم

2011/6/16
2012/7/6

2013/12/14

20,000.00
5000.00
1,000.00

42,309.00
15,000.00
5,000.00

472,309.00
175,000.00
3,988.00

0000759xxx
0000759xxx
0000759xxx

مصرف الراجحي
بنك األهلي

موبايلي

قرض
بطاقة ائتمان
هاتف جوال

تاريخ التسوية حالة التعثر الرصيد املتعثر حاليًا مبلغ التعثر تاريخ إدراج التعثر رقم احلساب اجلهة املقرضة نوع املنتج
 

2011/6/16 مدفوع بالكامل
مدفوع جزئياً
غير مدفوعة

0.00
500.00

1,000.00

42,309.00
15,000.00
23,988.00

2011/5/16
2011/6/6

2013/11/14

0000759xxx
0000759xxx
0000759xxx

مصرف الراجحي
بنك األهلي

موبايلي

قرض
بطاقة ائتمان
هاتف جوال

تاريخ التسوية حالة الشيك الرصيد املتبقي مبلغ الشيك تاريخ إدراج الشيك رقم الشيك البنك نوع املنتج
 

شيك مسجل 20,000.00 42,309.00 2011/5/16 0000759xxx مصرف الراجحي شيك
* الشيك غير قابل للتحويل

2011/7/6 مدفوع بالكامل 0.00 15,000.00 2011/6/6 0000759xxx بنك األهلي شيك
* إختالف اسم مظهر الشيك عن اسم املستفيد منه

2013/12/14 مدفوع بالكامل 0.00 23,988.00 2013/11/14 0000759xxx بنك الرياض شيك
* توقيع الساحب - مطلوب توقيع الساحب كاماًل على التغيير احلاصل على التاريخ

ملخص املنتجات
املتعثرة

ملخص املنتجات
النشطة

ملخص املنتجات
املتعثرة للكفالء

تـــــــــــاريــــــــــــــــــــخ صــــــــــــــــــــدور أول منتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
املنتـــجـــــــــــــــات االئتمـــــــــانيـــــــــة النشـــــطــــــــــــــــــــة 
إجمـــالي احلـــــــــدود االئتمــانيـــة املبـــــــاشــــــرة
إجمـــالي االلتزامـــات االئتمــانيـــة القائمـــة

إجمـــالي احلـــــــــدود االئتمــانيـــة املكفــــــولــــــة
إجمـــالي االلتزامـــات االئتمــانيـــة املكــفولة

املنتـــجـــــــــــــــات االئتمـــــــــانيـــــــــة املتعـــثـــــــــــــــــــــــــرة 
إجمـــالي االلتـزامـــات االئتمــانيـــة املتعثـــرة
املتبقي من االلتزامات االئتمانية املتعثرة

  11/03/2015
  99
99

 12,730.00

 0.00
0.00

 99
 10,000.00

0.00

:
:
:
:

:
:

:
:
:

الشيكات
املرجتعة
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القسم الثانيالدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

2.7

2.8

أوقات الدوام

تعمــل الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( خــالل أوقــات العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى اخلميــس 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى الرابعــة والنصــف عصــراً.

اإلشراف والرقابة

تتولــى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مهمــة اإلشــراف والرقابــة علــى الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة 
وفــق مــواد وأحــكام نظــام املعلومــات االئتمانيــة والالئحــة التنفيذيــة.



15



16

الدليل اإلجرائي لتوعية المستهلك

حقوق المستهلك  

تتولــى شــركة ســمة توعيــة املســتهلكن بحقوقهــم االئتمانيــة ونشــر الثقافــة االئتمانيــة عبــر برامــج ائتمانيــة تثقيفيــة 
توعويــة مختلفــة )مبــا يف ذلــك هــذا الدليــل( اســتنادا للمــادة الرابعــة والثالثــون مــن الالئحــة.  وتلتــزم شــركة ســمة يف برامجهــا 

التوعويــة إيضــاح مــا يلــي: 

السجل االئتماني هو تقرير تصدره شركة سمة ويحتوي على معلومات املستهلك االئتمانية.  .1

يعكــس ســجل املســتهلك االئتمانــي احلركــة االئتمانيــة التاريخيــة لــه حتــى آخــر حتديــث مــن قبــل أعضــاء شــركة   .2
ســمة.

3.  البد من تقدمي إثبات الهوية/ اجلواز/اإلقامة ليتمكن موظف شركة سمة من خدمة املستهلك.  

ال يقــرر ســجل املســتهلك االئتمانــي قبــول أو رفــض التعامــل معــه، إمنــا يتضمــن معلومــات ائتمانيــة عــن التاريــخ   .4
االئتمانــي، يسترشــد بهــا العضــو لتحديــد مــدى رغبتــه يف التعامــل مــع املســتهلك مــن عدمــه.

يحق للمستهلك معرفة أسم وعنوان من قام باالستعالم عن سجله االئتماني خالل السنتن األخيرتن.  .5

يجب على عضو شركة سمة بتحديث معلومات   املستهلك االئتمانية بحد أدنى مرة واحدة يف األسبوع.  .6

يجب على عضو شركة سمة احلصول على موافقة املستهلك اخلطية عند االستعالم عنه.   .7

ــة شــريطة أال  ــه اخلطي ــد موافقت ــة بع ــد ســمة مبعلومــات املســتهلك االئتماني ــزم عضــو شــركة ســمة بتزوي يلت  .8
تكــون حتتــوي علــى أخطــاء أو لــدى العضــو اعتقــاد أن هــذه املعلومــات االئتمانيــة قــد حتتــوي علــى بيانــات غيــر 

صحيحــة.

9.  يحق للمستهلك احلصول مجاناً على أول سجل ائتماني له.

يحــق للمســتهلك احلصــول علــى ســجله االئتمانــي مجانــاً يف حــال اتخــاذ قــرار ســلبي بحقــه وفــق مــا ورد   .10
بالالئحــة.

يحــق للمســتهلك الــذي رفــض تعاملــه االئتمانــي احلصــول مجانــاً علــى نســخة مــن ســجله االئتمانــي ملــرة واحــدة   .11
فقــط.

يحــق للمســتهلك احلصــول علــى ســجله االئتمانــي مجانــاً إذا كان ضحيــة احتيــال شــريطة اثبــات ذلــك،   .12
الشــخصية.  معلوماتــه  كاســتخدام 

يحق للمستهلك احلصول على سجله االئتماني مجاناً يف حال اشتمل تقريره االئتماني معلومات خاطئة.  .13

يحق للمستهلك احلصول على سجله االئتماني بعد تعديل املعلومات االئتمانية عند ثبوت صحة االعتراض.  .14

القسم الثالث

3.1
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ــل  ــل تســديد الرســم احملــدد مــن قب ــي يف أي وقــت مقاب ــى ســجله االئتمان يحــق للمســتهلك احلصــول عل  .15
شــركة ســمة فيمــا عــدا مــا ذكــر أعــاله. 

القــرار الســلبي هــو أي قــرار يتخــذه عضــو شــركة ســمة بنــاًء علــى ســجله االئتمانــي ضــد مصلحتــه، وال   .16
تتدخــل شــركة ســمة يف هــذا القــرار. 

يحــق للمســتهلك االعتــراض يف أي وقــت علــى القــرار الســلبي الصــادر بحقــه أو أي مــن املعلومــات   .17
االئتمانــي. ســجله  يف  الــواردة  االئتمانيــة 

إذا كانــت املعلومــات الســلبية محــل نــزاع أو شــكوى بــن املســتهلك وبــن العضــو، يجــب علــى العضــو إشــعار   .18
شــركة ســمة بــأن تلــك املعلومــات محــل نــزاع أو شــكوى.

يف حــال اعتــراض املســتهلك علــى عــدم اكتمــال أو عــدم صحــة أي بنــد مــن املعلومــات الــواردة يف ســجله   .19
االئتمانــي، تقــوم شــركة ســمة بإبالغــه عــن نتائــج التحقيــق.

ــا او  ــاً عنــد اتخــاذه لقــرار ســلبي بســبب يعــود كلي يجــب علــى عضــو شــركة ســمة إشــعار املســتهلك خطي  .20
جزئيــا الــى املعلومــات الــواردة يف ســجله االئتمانــي علــى ان يتضمــن االشــعار أســباب اتخــاذ القــرار الســلبي 
واســم وعنــوان ورقــم هاتــف شــركة املعلومــات االئتمانيــة التــي حصــل منهــا علــى ســجله االئتمانــي وصــورة 

منــه. 

يحــق للمســتهلك اضافــة معلومــات الــى ســجله االئتمانــي توضــح وجهــة نظــره للشــخصية علــى مــا ورد فيــه   .21
مــن معلومــات ائتمانيــة.

ال يحــق للمســتهلك املطالبــة بتعديــل أو حــذف أو تصحيــح أي معلومــة وردت يف ســجله االئتمانــي إال بوجــود   .22
املســتندات الرســمية التــي تثبــت ذلــك.

يحــق للمســتهلك التقــدم للجنــة النظــر يف املخالفــات والفصــل يف نزاعــات املعلومــات االئتمانيــة يف حــال   .23
ــن شــركة ســمة أو رفــض اعتراضــه.  ــت م ــي قدم ــق الت ــج التحقي ــه بنتائ عــدم قناعت

ــي يف حوزتهــم،  ــات الت ــة والبيان ــى ســرية املعلومــات االئتماني ــزم شــركة ســمة واألعضــاء احملافظــة عل تلت  .24
وقصــر اســتخدامها وتبادلهــا بــن األعضــاء والشــركات، واألشــخاص واألطــراف ذوي العالقــة دون غيرهــم 

ــه التنفيذيــة.  وفــق مــا ورد يف النظــام والئحت

قــد يقبــل عضــو شــركة ســمة التعامــل مــع املســتهلك حتــى لــو كان متعثــرا، وقــد يرفــض ذلــك حتــى لــو لــم   .25
ــراً.    تكــن متعث
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المبادئ االئتمانية   
تقــوم الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( بإطــالق برامــج توعويــة لنشــر الثقافــة االئتمانيــة لكافــة أفــراد 

املجتمــع عبــر نشــر املبــادئ االئتمانيــة التاليــة: 

ــي، وال تتدخــل الشــركة الســعودية للمعلومــات  ــي معلومات ــي هــو ســجل ائتمان ــر االئتمان التقري
ــة. ــا، ســواًء الســلبية أو االيجابي ــة )ســمة( يف قــرارات أعضائه االئتماني احلياد  املبدأ االول

تلتــزم شــركة ســمة التعامــل مــع املســتهلكن بعــدل وأمانــة وإنصــاف يف جميــع مراحــل العالقــة 
بينهمــا، بحيــث يكــون ذلــك جــزءاً ال يتجــزأ مــن ثقافــة ســمة العدالة  املبدأ الثاني

يلتــزم عضــو شــركة ســمة بــأن تكــون كافــة اإلفصاحــات املطلوبــة متوافقــة مــع النظــام، 1. 
املؤسســة. عــن  الصــادرة  والقواعــد  املصرفيــة  واألنظمــة  والئحتــه، 

يلتــزم عضــو شــركة ســمة عــدم اإلفشــاء بأيــة معلومــات عــن املســتهلك تلقاهــا مــن شــركة ســمة 2. 
ــه، واألنظمــة  ألي شــخص أو جهــة أخــرى باســتثناء مــا يجــوز لــه اإلفصــاح عنــه النظــام، والئحت

املصرفيــة والقواعــد الصــادرة عــن املؤسســة.
يلتــزم عضــو شــركة ســمة اتخــاذ كافــة االحتياطــات الالزمــة للتحقــق مــن أن املعلومــات 3. 

االئتمانيــة املقدمــة لشــركة ســمة )شــاملة التحديثــات( دقيقــة وصحيحــة وســارية املفعــول حتــى 
ــك املعلومــات دائمــا بنفــس طريقــة اإلفصــاح املتبعــة  ــى أن تكــون تل دورة التحديــث الالحقــة، عل
لشــركة ســمة وأنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا طبقــا لتعليمــات وتوجيهــات املؤسســة مبــا يضمــن عــدم 
اإلخــالل بشــرط الســرية الــذي مت االتفــاق عليــه بــن العضــو املعنــي والعميــل الــذي تخصــه تلــك 

املعلومــات. 

اإلفصاح 

والشفافية املبدأ الثالث

ُمناســبة لتطويــر معــارف ومهــارات املســتهلكن  تقــوم شــركة ســمة بوضــع برامــج وآليــات 
احلاليــن واملســتقبلين ورفــع مســتوى الوعــي االئتمانــي واإلرشــاد لديهــم ومتكينهــم مــن فهــم 

املخاطــر االئتمانيــة، ومســاعدتهم يف اتخــاذ قــرارات مدروســة وفّعالــة 

التثقيف 
والتوعية 
االئتمانية 

املبدأ الرابع

تلتزم شركة سمة كافة الطرق املهنية الضامنة حلقوق ملستهلك على امتداد العالقة بينهم.  السلوكيات 
االئتمانية  املبدأ اخلامس

تتخــذ شــركة ســمة وكافــة أعضائهــا أقصــى درجــات احلمايــة حلفــظ املعلومــات االئتمانيــة 
وصيانتهــا وحتديثهــا حســب الفتــرات املقــرة يف الالئحــة التنفيذيــة. احلماية  املبدأ السادس

تلتــزم شــركة ســمة بإنشــاء إدارة خاصــة ملعاجلــة الشــكاوى، ووضــع دليــل إجرائــي ملعاجلــة 
شــكاوى املســتهلكن ونشــره.  الشكاوى املبدأ السابع

تلتــزم شــركة ســمة وكافــة أعضائهــا احملافظــة علــى ســرية املعلومــات االئتمانيــة والبيانــات التــي 
يف حوزتهــم، وقصــر اســتخدامها وتبادلهــا فيمــا بينهــم، واألشــخاص واألطــراف ذوي العالقــة 
دون غيرهــم وفــق مــا ورد يف نظــام املعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة. وتتحمــل شــركة 

ســمة وأعضائهــا مــا يقــع مــن موظفيهــم مــن مخالفــات ألحــكام النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة

السرية  املبدأ الثامن

القسم الثالث
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التزامات شركة سمة    
تلتــزم شــركة ســمة توقيــع اتفاقيــات عضويــة تعتمدهــا املؤسســة مــع أي جهــة ترغــب يف تبــادل معلومــات ائتمانيــة   .1
تتعلــق بالســجل االئتمانــي للمســتهلك، وتوضــح االتفاقيــة حقــوق والتزامــات الطرفــن وتســمى اجلهــة بعــد توقيــع 

ــة عضــواً.  االتفاقي

يجــوز لشــركة ســمة اإلفصــاح عــن تقريــرك االئتمانــي يف احلــاالت التاليــة فقــط يف حــال طلــب العضــو وموافقــة   .2
املســتهلك محــل االســتعالم، ويف حــال طلبــه مــن إحــدى اجلهــات الرســمية احملليــة املختصــة يف الفصــل يف املنازعات، 

ويف حــال طلــب املؤسســة، ويف حــال طلــب املســتهلك نقســه.

ــن  ــن أم اعتباري ــوا أشــخاصاً طبيعي ــزم شــركة ســمة إعــداد ســجالت منتظمــة بأســماء املســتهلكن ســواًء أكان تلت  .3
وصفاتهــم وعناوينهــم ومقــاّر أعمالهــم، وطبيعــة النشــاط الــذي ميارســونه ومعلوماتهــم االئتمانيــة.

تلتــزم شــركة ســمة إعــداد ســجالت منتظمــة تشــمل أســماء األعضــاء والشــركات املتعاملــة معهــا، ســواء أكانــت   .4
مصــادر للمعلومــات االئتمانيــة أم شــركات أخــرى خاضعــة ألحــكام نظــام املعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة، 

وكذلــك العقــود واالتفاقيــات مــع كل منهــا ومدتهــا وشــروطها.

تلتــزم شــركة ســمة اتخــاذ التدابيــر واالحتياطــات الالزمــة لضمــان ســالمة وصحــة ودقــة واكتمــال املعلومــات   .5
باآلتــي: االلتــزام  وعليهــا  والئحتــه،  النظــام  ألحــكام  وفقــاً  عليهــا  التــي حتصــل  االئتمانيــة 

عــدم احلصــول علــى أي معلومــات ائتمانيــة مــن أي جهــة أو مصــدر إال بعــد توقيــع اتفاقيــة عضويــة مــع تلــك 	. 
اجلهــة أو املصــدر.

احلصــول علــى معلومــات ائتمانيــة مــن األعضــاء وفــق معاييــر معتمــدة مــن شــركة ســمة تشــمل متطلبــات إداريــة 	. 
وفنيــة ونظاميــة، املعتمــدة مــن املؤسســة.

تلتــزم شــركة ســمة باحملافظــة علــى ســرية املعلومــات االئتمانيــة والبيانــات التــي كانــت يف حوزتهــا وقصــر 	. 
ــا  ــا بــن األعضــاء والشــركات واألشــخاص واألطــراف ذوي العالقــة دون غيرهــم وفقــا مل اســتخدامها وتبادله

ورد يف النظــام والئحتــه. 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من سبب طلب العضو للمعلومات االئتمانية.	. 
إبالغ العضو بااللتزامات املترتبة عليه وفقا ألحكام النظام والئحته.	. 

تلتزم شركة سمة بوضع ضوابط حلماية أمن املعلومات االئتمانية والبيانات التي لديها أو التي حصلت عليها.   .6

تلتزم شركة سمة قبل تزويد أي عضو بسجل املستهلك االئتماني القيام باآلتي:  .7

التحقق من هوية طالب التقرير االئتماني والغرض من طلبه.	. 
تعهد العضو بعدم استعمال هذه املعلومات إال لألسباب احملددة بالطلب.	. 
التأكد من دقة املعلومات االئتمانية املقدمة وحداثتها.	. 

3.3
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التزامات العضو  
يلتزم العضو باآلتي:

احلصــول علــى موافقــة املســتهلك اخلطيــة عنــد االســتعالم عنــه وموافقتــه علــى تزويــد شــركة ســمة مبعلومــات . 1
ائتمانيــة عنــه.

عــدم تزويــد شــركة ســمة بــأي معلومــات ائتمانيــة عــن املســتهلك إذا كان يعلــم أنهــا حتتــوي علــى أخطــاء أو لديــه . 2
اعتقــاد أن هــذه املعلومــات االئتمانيــة قــد حتتــوي علــى بيانــات غيــر صحيحــة.

عــدم تزويــد شــركة ســمة مبعلومــات ائتمانيــة غيــر صحيحــة عــن املســتهلك بعــد تلقيــه إبالغــاً مــن املســتهلك . 3
بذلــك.

حتديث معلومات املستهلك االئتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة يف األسبوع.. 4

تزويد شركة سمة مبعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن املستهلك.. 5

استخدام املعلومات االئتمانية الواردة من سمة عن املستهلك وفقاً لألغراض املسموح بها.. 6

إبالغ شركة سمة فوراً عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب املستهلك.. 7

عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن املستهلك تلقاها من سمة.. 8

إعداد سجالت تشتمل على أسماء وعناوين الشركات املتعامل معها والبيانات التي زودت بها.. 9

ال يحــق للعضــو تزويــد شــركة ســمة مبعلومــات ســلبية عــن املســتهلك تتضمــن نزاعــاً أو شــكوى دون إشــعارها أن . 10
تلــك املعلومــات الســلبية محــل نــزاع أو شــكوى.

التحقق من معلومات املستهلك االئتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء.. 11

ال يجــوز للعضــو االمتنــاع عــن تقــدمي املعلومــات االئتمانيــة املطلوبــة منهــم او التأخيــر يف تزويــد شــركة ســمة بهــا . 12
حســب مــا مت االتفــاق عليــه يف اتفاقيــة العضويــة.

ال يحــق للعضــو إعــادة أي معلومــة ســلبية حذفــت او عدلــت مــن ســجل املســتهلك االئتمانــي اال بقــرار مــن . 13
اللجنــة.

يلتــزم العضــو الــذي لديــه تعامــل ائتمانــي قائــم مــع املســتهلك بإشــعاره خطيــا بصيغــة صريحــة وواضحــة عــن . 14
أي معلومــات ســلبية ســوف ترســل لشــركة ســمة.

يف حــال قيــام العضــو باتخــاذ قــرار ســلبي بحــق املســتهلك بســبب يعــود كليــا أو جزئيــا الــى املعلومــات االئتمانيــة . 15
الــواردة يف ســجله االئتمــان فيتعــن عليــه إشــعار املســتهلك خطيــا علــى ان يتضمن االشــعار أســباب اتخــاذ القرار 

الســلبي واســم وعنــوان ورقــم هاتــف شــركة املعلومــات االئتمانيــة التــي حصــل منهــا علــى ســجله االئتمانــي. 
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االعتراضات والشكاوى   

تلتــزم شــركة ســمة بإنشــاء إدارة خاصــة ملعاجلــة الشــكاوى، ووضــع دليــل إجرائــي ملعاجلــة شــكاوى املســتهلكن ونشــره  4.1
بعــد عرضــه علــى املؤسســة للحصــول علــى موافقتــه. ويتضمــن الدليــل إجــراءات تســوية الشــكاوى مبــا يحقــق اآلتــي:

الفهم الكامل لهذه اإلجراءات من املوظف املعني باالتصال باملستهلكن. 4.1.1

التحقيق الكامل والفوري يف أي شكوى. 4.1.2

حفظ سجل بالشكاوى املكتوبة وتوثيق اإلجراءات املتخذة. 4.1.3

تلتــزم شــركة ســمة وخــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إبالغهــا باالعتــراض علــى القــرار او أي معلومــات ســلبية؛  4.2
إشــعار العضــو الــذي أصــدر املعلومــات الســلبية محــل االعتــراض خطيــاً، مــع ذكــر جميــع املعلومــات الســلبية املتعلقــة 
باالعتــراض مبــا يف ذلــك مــا قدمــه املعتــرض مــن معلومــات ومســتندات. وحتــدد للعضــو مــدة ال تزيــد علــى عشــرة 
أيــام عمــل للــرد، ويف حــال عــدم الــرد خــالل املــدة احملــددة يعــد ذلــك قرينــة علــى صحــة مــا قدمــه املعتــرض مــن 

معلومــات.

ــام عمــل مــن اســتالمها رد العضــو أو مضــي  4.3 ــى ســبعة أي ــد عل ــرة ال تزي تقــوم شــركة ســمة باتخــاذ قــرار خــالل فت
ــام. عشــرة أي

إذا ثبــت مــن التحقيــق صحــة االعتــراض كليــاً أو جزئيــاً، أو تبــن أن املعلومــة ال ميكــن التأكــد منهــا؛ فعلــى شــركة  4.4
ســمة أن تقــوم خــالل يومــي عمــل مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار بحــذف املعلومــات الســلبية محــل االعتــراض مــن التقريــر 

االئتمانــي أو تعديلهــا حســب األحــوال.

ال يحــق لشــركة ســمة حــذف أو تعديــل أي معلومــات ســلبية يف التقريــر االئتمانــي للمســتهلك مالــم يثبــت عــدم  4.5
صحتهــا.

تلتــزم شــركة ســمة إبــالغ املعتــرض باإلجــراءات املتخــذة للتحقيــق يف اعتراضــه خــالل مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام  4.6
عمــل مــن تاريــخ تقــدمي االعتــراض.

تلتــزم شــركة ســمة إبــالغ املعتــرض خطيــاً بنتائــج التحقيــق خــالل مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اتخــاذ  4.7
القــرار، وأن يتضمــن اإلبــالغ اآلتــي:

 نسخة من السجل الئتماني للمستهلك بعد تعديلها عند ثبوت صحة االعتراض. 4.1.4

 ملخــص عــن حقــوق املعتــرض طبقــاً لنظــام املعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة يف حالــة ثبــوت عــدم  4.1.5
صحــة االعتــراض.

القسم الرابع
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تشــير شــركة ســمة يف كل ســجل ائتمانــي تصــدره أثنــاء التحقيــق إلــى االعتــراض املقــدم علــى أي معلومــة  4.8
يتضمنهــا الســجل. وإذا لــم يــؤِد التحقيــق إلــى تســوية االعتــراض فعلــى شــركة ســمة - بنــاًء علــى طلــب املعتــرض 

- القيــام باآلتــي:

 اإلشــارة إلــى االعتــراض يف أي تقريــر ائتمانــي الحــق يتعلــق باملعتــرض ويتضمــن املعلومــات الســلبية  4.1.6
املعتــرض عليهــا.

 تضمن التقرير ملخصاً واضحاً عن حقيقة املعلومات السلبية املعترض عليها كما يراها املعترض. 4.1.7

 إشــعار خطــي ألي جهــة يحددهــا املعتــرض حصلــت علــى تقريــره االئتمانــي خــالل الســنة الســابقة علــى  4.1.8
تقــدمي االعتــراض، بوجــود االعتــراض إذا شــمل التقريــر أيــاً مــن املعلومــات الســلبية محــل االعتــراض.

عنــد إلغــاء أي معلومــة واردة يف تقريــر املعتــرض أو تعديلهــا، يتعــن علــى شــركة ســمة أن تشــعر خطيــاً أي جهــة  4.9
يحددهــا املعتــرض حصلــت علــى تقريــره االئتمانــي خــالل الســنة الســابقة علــى تقــدمي االعتــراض باإللغــاء أو 

التعديــل، إضافــة إلــى جميــع شــركات املعلومــات االئتمانيــة املرخصــة املرتبطــة معهــا باتفاقيــة أو عقــد.

يف حال رفض اعتراض املستهلك فله حق التقدم الى اللجنة. 4.10



معلوماتنا .. قراراتك
We Info .. You Decide
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