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أهداف وحدة الشكاوى
واالعتراضات المستهلكين
•التأكيــد علــى حــق المســتهلك فــي تقديــم الشــكوى واالعتــراض
للشـ�ركة.
•اســتالم وفهــم الشــكوى أو االعتــراض بالكامــل وبالتفصيــل
ومراجعتهـ�ا مـ�ع المسـ�تهلك.
•إبالغ المستهلك برقم الشكوى أو االعتراض ومدة معالجتها.
•التحقيق الكامل والفوري في جميع الشكاوى واالعتراضات.
•حفــظ ســجل بالشــكاوى واالعتراضــات المكتوبــة وتوثيــق
اإلجـ�راءات المتخـ�ذة.
•الفهــم الكامــل لهــذه اإلجــراءات مــن الموظــف المعنــي
باالتصــال بالمســتهلك.
•توعيــة المســتهلكين وتعريفهــم بــأن وحــدة الشــكاوى
واالعتراضـ�ات تقـ�وم بمسـ�اعدة المسـ�تهلك حسـ�ب األنظمـ�ة.

الشروط الواجب توفرها
في الشكوى بشكل عام
•أن تكــون الشــكوى واضحــة وضــد شــخص طبيعــي أو اعتبــاري
وتتضمــن طلبــات واعتراضــات محــددة ومنطقيــة.
•أن تكون لمقدم الشكوى مصلحة مشروعة من رفعها.
•أن تتضمــن الشــكوى -فــي حــال كانــت مكتوبة-توقيــع صاحــب
الشــأن ورقــم الســجل التجــاري وعنوانــه وأرقــام االتصــال بــه،
ومعلومــات التواصــل مــع المشــتكى عليــه إذا كان مــن غيــر
أعضــاء شــركة بيــان.
•أن يرفــق مــع الشــكوى المســتندات المؤيــدة لهــا وصــورة مــن
الس��جل التجاــري  ،بطاقــة الهويــة الوطنيــة للشــاكي أو اإلقامــة
لغيــر الســعوديين المقيميــن فــي المملكــة ،أو صــورة مــن
جــواز الســفر للمقيميــن خــارج المملكــة ،وبالنســبة للمؤسســات
والش��ركات ص��ورة مـ�ن الوكالةــ الش�رـعية -س��ارية المفع�وـل – فــي
حــال كان المتقــدم بالشــكوى وكيــل عــن الشــاكي.
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إجراءات التعامل مع الشكوى
•استقبال الشكوى أو االعتراض عن طريق القنوات المتاحة* .
•استالم وتسجيل الشكوى أو االعتراض بشكل تفصيلي.
•تزويد المستهلك برقم الشكوى أو االعتراض وآلية متابعتها.
•التأك�دـ م��ن معالجـ�ة الشــكوى أو االعتــراض بالوقــت المحــدد
والطريقــة الصحيحــة حســب اإلجــراءات المتبعــة.
•تصعي��د الشكــوى أو االعترــاض إلـ�ى المســؤول المعنــي فــي
حــال عــدم الــرد فــي الوقــت المحــدد.
•التواصــل مــع العميــل عنــد حــل المشــكلة وإبالغــه بالــرد حســب
اإلجـ�راءات المتبعـ�ة.

الشكاوى واالعتراضات
طبقــا
 1.4يكــون التحقــق مــن االعتراضــات والشــكاوى وفحصهــا
ً
لإلجــراءات والمواعيــد االتيــة:
•علــى الشــركة خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ ابالغهــا
باالعتــراض ،اشــعار العضــو الــذي أصــدر المعلومــات الســلبية
محــل االعتــراض ،مــع ذكــر جميــع المعلومــات الســلبية المتعلقــة
باالعتــراض بمــا فــي ذلــك مــا قدمــه المعتــرض مــن معلومــات
ومســتندات .وتحــدد للعضــو مــدة ال تزيــد عــن عشــرة أيــام عمــل
للــرد ،وفــي حــال عــدم الــرد خــال المــدة المحــدد يعــد ذلــك قرينــة
علــى صحــة مــا قدمــه المعتــرض مــن معلومــات.
•تقــوم الشــركة باتخــاذ قــرار خــال فتــرة ال تزيــد علــى ســبعة أيــام
عمــل مــن اســتالمها رد العضــو أو انتهــاء الفتــرة المشــار إليهــا
فــي الفقــرة أعــاه.
جزئيــا ،أو تبيــن أن
كليــا أو
ً
•إذا ثبــت مــن التحقيــق صحــة االعتــراض ً
المعلومــة ال يمكــن التأكــد منهــا ،فعلــى الشــركة أن تقــوم خــال

يومــي عمــل مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار بحــذف المعلومــات الســلبية
محــل االعتــراض مــن الســجل أو تعديلهــا حســب األحــوال.
•ال يحــق للشــركة حــذف أو تعديــل أي معلومــات ســلبية فــي
الســجل االئتمانــي للمســتهلك مالــم يثبــت عــدم صحتهــا.
•علــى الشــركة ابــاغ المعتــرض باإلجــراءات المتخــذة للتحقيــق
فــي اعتراضــه خــال مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن
تاريخ االعتراض.
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خطيــا بنتائــج التحقيــق خــال مــدة
 2.4علــى الشــركة ابــاغ المعتــرض
ً
ال تتجــاوز خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اتخــاذ القــرار ،وأن يتضمــن
البالغ االتي:
•نســخة مــن الســجل االئتمانــي للمســتهلك بعــد تعديلهــا عنــد
ثبــوت صحــة االعتــراض.
طبقــا للنظــام والئحتــه التنفيذيــة
•ملخــص عــن حقــوق المعتــرض
ً
فــي حالــة ثبــوت عــدم صحــة االعتــراض.
 3.4علــى الشــركة أن تشــير فــي كل ســجل ائتمانــي تصــدره أثنــاء
التحقيــق إلــى االعتــراض المقــدم علــى أي معلومــة يتضمنهــا الســجل،
وإذا لــم يــؤدي التحقيــق إلــى تســوية االعتــراض فعلــى الشــركة
(بناء على طلب المعترض) القيام بالتالي:
ً
•اإلشــارة إلــى االعتــراض فــي أي ســجل ائتمانــي الحــق يتعلــق
بالمعتــرض ويتضمــن المعلومــات الســلبية المعتــرض عليهــا.
واضحــا عــن حقيقــة المعلومــات الســلبية
ملخصــا
•تضميــن الســجل
ً
ً
المعتــرض عليهــا كمــا يراهــا المعتــرض.

•اشــعار خطــي ألي جهــة يحددهــا المعتــرض حصلــت علــى
ســجله االئتمانــي خــال الســنة الســابقة علــى تقديــم االعتــراض،
بوجــود االعتــراض إذا شــمل الســجل أي مــن المعلومــات الســلبية
محل االعتراض.
•عنــد الغــاء أي معلومــة واردة فــي ســجل المعتــرض أو تعديلهــا
خطيــا أي جهــة يحددهــا المعتــرض
يتعيــن علــى الشــركة أن تشــعر
ً

حصلــت علــى ســجله االئتمانــي خــال الســنة الســابقة علــى
تقديــم االعتــراض باإللغــاء أو التعديــل ،إضافــة إلــى جميــع
معــا
شــركات المعلومــات االئتمانيــة المرخــص لهــا والمرتبطــة ً

باتفاقيــة أو عقــد.

•ال يحــق للعضــو إعــادة أي معلومــات ســلبية حذفــت أو عدلــت
مــن الســجل االئتمانــي إال بقــرار مــن اللجنــة.
•للمســتهلك فــي حــال رفــض اعتراضــه التقــدم إلــى اللجنــة
المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المعلومــات
االئتمانيــة.
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آلية تقديم الشكوى إلى لجنة الفصل
في مخالفات نظام المعلومات االئتمانية
فــي حــال رفــض اعتــراض المســتهلك فــإن لــه الحــق فــي التقــدم إلــى
لجنـ�ة الفصـ�ل فـ�ي مخالفــات نظــام المعلومــات االئتمانيــة.
تختص اللجنة بما يلي:
1.1النظــر فــي المخالفــات والفصــل فــي المنازعــات والخالفــات
التــي تنشــأ بيــن المســتهلك واألعضــاء والشــركات ،وكذلــك
دعــاوى الحــق العــام الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام نظــام
المعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة.
2.2إيقــاع العقوبــات الجزائيــة علــى كل مــن يرتكــب أي مخالفــة
ألحــكام نظــام المعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة.
كمــا جــاء فــي المــادة الخامســة عشــرة مــن نظــام المعلومــات
االئتمانيــة أنــه يجــوز لمــن لحــق بــه ضــرر ناتــج مــن ارتــكاب المخالفــات
المنصــوص عليهــا فــي نظــام المعلومــات االئتمانيــة –بعــد صــدور قــرار
مــن اللجنة-اللجــوء إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة لطلــب التعويــض
عــن األضــرار التــي لحقــت بــه.
•واشــترطت المــادة الثانيــة والخمســون مــن الالئحــة التنفيذيــة
لنظــام المعلومــات االئتمانيــة علــى تقــدم المتضــرر مــن ارتــكاب
مخالفــات هــذا النظــام بشــكوى إلــى شــركة المعلومــات
االئتمانيــة قبــل رفــع شــكواه إلــى اللجنــة للنظــر والفصــل فيهــا.
•يجــوز للمتظلــم مــن قــرارات اللجنــة التظلــم أمــام ديــوان المظالــم
يومــا مــن تاريــخ تبلغــه بالقــرار.
خــال (ســتين) ً
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طريقة تقديم الئحة الدعوى
والمستندات المطلوبة
لتقديــم دعــوى أمــام لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام المعلومــات
االئتمانيــة فــإن عليــك تعبئــة النمــوذج االلكترونــي عــن طريــق موقــع
لجــان المنازعــات والمخالفــات المصرفيــة والتمويليــة
https://dispute.bfc.gov.sa/#/create
*يجــب أن يرفــق المدعــي مــع الئحــة دعــواه مــا ُيثبــت أنــه ســبق

أن تقــدم بشــكوى فــي ذات الموضــوع أمــام شــركة المعلومــات
االئتمانبـ�ة «شـ�ركة بيـ�ان» وتـ�م رفـ�ض شـ�كواه.
 1.1المســتندات المطلــوب ارفاقهــا مــع الئحــة دعــوى المقدمــة للجنــة
الفصــل فــي مخالفــات نظــام المعلومــات االئتمانية
1.1صورة من هوية المدعي  /السجل التجاري.
2.2صورة من عقد التأسيس في حال كان المدعي شركة.
3.3صورة من هوية الوكيل -إن وجد ،-ونسخة من الوكالة.
4.4صــورة مــن صــك حصــر الورثــة فــي حــال كان المدعــون كل أو
بعـ�ض الورثـ�ة.
5.5نســخ مــن المســتندات المؤيــدة للدعــوى مثــل االتفاقيــات،
كشــوف الحس�اـب  ...الــخ.
وللمزيــد يمكنكــم زيــارة الموقــع االلكترونــي للجــان المنازعــات
والمخالفــات المصرفيــة والتمويليــة
www.bfc.gov.sa/ar-sa/FAQ/Pages/default.aspx
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كيفية التواصل
زيارة الفرع الرئيسي للشركة
عصرا
صباحا حتى 4
خالل أوقات الدوام الرسمي 8
ً
ً

االتصال بالهاتف الموحد وحدة الشكاوى
920002772
الفاكس
0114897709
البريد االلكتروني
care@bayancb.com
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