
نظام قضايا مخالفات 

المعلومات االئتمانية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
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لجنة النظر في مخالفات نظام 

المعلومات االئتمانية
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: ة مستند تشكيل اللجن➢

نشئت لجنة النظر في مخالفات نظام املعلومات االئتمانية بموجب املادة الرابعة عشرة من نظ
ُ
ام املعلومات أ

.هـ۱٤۲۹/ ۷/ ٥وتاريخ ( ۳۷/ م )االئتمانية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
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:  األعضاء الحاليون ➢

األعضاء 

خالد بن عثمان العميرالدكتور 

هشام بن عبدالرحمن اليحيىاألستاذ

عبدهللا بن عبدالعزيز املحمودالدكتور 

 إلى مادة في مخالفات نظام املعلومات االئتمانية بناًء قرار معالي وزير املالية استنتشكيل لجنة النظريصدر▪
ً
الرابعة )ادا

:هـ وهم حسب األقدمية ۱٤۲۹/ ۷/ ٥وتاريخ ( ۳۷/ م )من نظام املعلومات االئتمانية الصادر باملرسوم امللكي رقم ( عشر
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: اختصاصاتها ➢

ليها في كما جاء في املادة الخامسة عشرة أنه يجوز ملن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب املخالفات املنصوص ع.3

.حقت بهاللجوء إلى الجهة القضائية املختصة لطلب التعويض عن األضرار التي ل-بعد صدور قرار من اللجنة-النظام 

.ه التنفيذيةإيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة ألحكام نظام املعلومات االئتمانية والئحت.2

شركات، وكذلك النظر في املخالفات والفصل في املنازعات والخالفات التي تنشأ بين املستهلك واألعضاء وال.1

.دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام املعلومات االئتمانية والئحته التنفيذية

نظام املعلومات االئتمانية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/63dc01a6-fc5c-4600-9171-a9a700f2d222/1
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: اختصاصاتها ➢

 من تاريخ تبل( ستين)يجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان املظالم خالل 
ً
.غه بالقراريوما

مانية على كما اشترطت املادة الثانية والخمسون من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات االئت.٤

ع شكواه إلى تقدم املتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة املعلومات االئتمانية قبل رف

.اللجنة للنظر والفصل فيها

مانيةالالئحة التنفيذية لنظام املعلومات االئت

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/CreditInforamtion/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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: التعويض عن اإلدراج ➢

.ال تختص اللجنة بطلبات التعويض
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:  المبادئ ➢

قدم به إلى ما يثبت رفض اعتراضه الذي ت-رفق الئحة الدعوى -ال تقبل الدعوى من املتضرر إال بعد تقديمه 

 إلى املادة الثانية والخمسين من نظام املعلومات االئتمانية
ً
.الشركة، وذلك استنادا
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رفع الدعوى
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:  طريقة تقديم الدعوى  ➢

نياملوقع اإللكترو

https://www.bfc.gov.sa/
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:  متطلبات تقديم الدعوى  ➢

تقديم اعتراض لدى سمة وإفادتنا برقم ونتيجة االعتراض

(إن وجد)نسخة من الوكالة وهوية الوكالة 

(إن وجد)نسخة من العقد وملحقاته 

نسخة من الهوية الوطنية

الئحة دعوى محررة بشكل واضح ومحدد بها الطلبات
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: شرط قبول الدعوى  ➢

ولذلك . جنةيشترط لقبول الدعوى تقديم اعتراض أمام شركة املعلومات االئتمانية قبل رفع الدعوى أمام الل

شركة يجب أن يقدم املدعي رفق الئحة دعواه ما ُيثبت أنه سبق أن تقدم بشكوى في ذات املوضوع أمام

.املعلومات االئتمانية وتم رفض شكواه
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األنظمة واللوائح ذات العالقة
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نظام املعلومات االئتمانية
الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات

االئتمانية

الئحة إجراءات العمل والتقاض ي

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/CreditInforamtion/CreditInformationSystem.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/CreditInforamtion/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LawsRegulations/CreditInforamtion/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A.pdf
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، طريق الملك عبداهلل الفرعي، الرحمانية: العنوان

.12343الرياض 

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

