
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الئحة إجراءات العمل والتقاض ي

 لجنة النظر  أمام
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 :تعريفات- املادة األولى

 اللجنة: لجنة النظر في املخالفات والفصل في نزاعات املعلومات االئتمانية.

 األمانة العامة: األمانة العامة للجنة النظر في املخالفات والفصل في نزاعات املعلومات االئتمانية.

 الطبيعية أو االعتبارية الذي له تعامالت ائتمانية.الشخص من ذوي الصفة املستهلك: 

الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل املعلومات االئتمانية مع شركة واحدة على األقل العضو: 

 من شركات املعلومات االئتمانية.

املستهلكين وحفظها، وتزويد شركة املعلومات االئتمانية املرخص لها بجمع املعلومات االئتمانية عن الشركة: 

 األعضاء بتلك املعلومات عند طلبها.

 

 املادة الثانية:

1.  
 
ثبت رفض   -رفق الئحة دعواه–إال بعد تقديمه املستهلك  من الدعوى قبل ال ت م ضه الذي تقد  اعترا ملا ي 

مة إلى اللجنة. ذاتها بشأن موضوع الدعوى  ، على أن يكون ذلك االعتراض  الشركةبه إلى  قد 
 
 امل

 النقد العربّي السعودّي  تتولى .2
 
 للنظام.أمام اللجنة ضد املخالفين  االدعاء   مؤسسة

 

 : الثالثةاملادة 

وإجراء كل ما هو الزم للسير في إجراءات ، تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والرّد على أوراق الخصوم

تاحة من قبل األمانة العامة لكترونيةعن طريق الوسائل اإل الدعوى ونظرها
 
ووفق الشروط واألحكام ، امل

علنة، 
 
م عن طريق تلك امل ّدِّ

 
كم املحرراتعلى أن يكون ملا ق  .الوسائل ح 

 

 :الرابعةاملادة 

 ؛ ما يلي:انة العامةاألم هاتتوال من املهام التي 

 وتحديد مواعيد الجلسات. د املذكرات واألوراققيو  الدعوى تسجيل  .1

 والجهات ذات العالقة. الدعوى والردود واملخاطبات ألطراف  مذكرات التبليغتوجيه  .2
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 :الخامسةاملادة 

 باملستندات باملدعى عليه  بتبليغتقوم األمانة العامة 
ً
الدعوى، وعلى املدعى عليه تقديم رده على الدعوى مؤيدا

املذكرات والردود بين أطراف الدعوى من  ل  تباد خالل املدة املنصوص عليها في مذكرة التبليغ، على أن يتم  

 من قبلها. املواعيد املحددةوخالل  خالل األمانة العامة

 

 :السادسةاملادة 

ستندات ومواعيد الجلسات والقرارات وغيرهايجوز  .1
 
تاحة. التبليغ بالدعوى واألوراق وامل

 
 بكافة الطرق امل

 اللجنة. القضايا املعروضة أمامتتفق وطبيعة  اإلثبات على أن اإلثبات أمام اللجنة بكافة طرق يجوز  .2

 

 :السابعةاملادة 

 
 
 في الدعوى  أو ردود من أي طلب أي وثائق أو معلومات إذا رأت اللجنة

ً
شخص، سواٌء كان ذلك الشخص  طرفا

 ندب  أحد بيوت الخبرة
 
ن، أو رأت اللجنة

 
 لدى األمانة العامة أو خارجها، ، أو لم يك

ً
تاحا فإنها سواٌء ما كان منها م 

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.اتخاذ  تقرر ذلك في محضر الجلسة، وتتولى األمانة العامة

 

 الثامنة:املادة 

كل جلسة، ومكان  وإغالق في املحضر تاريخ وساعة افتتاح ت  ثب  يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلساتها، وي  

لهم،أو  وأطراف الدعوى أعضاء اللجنة، رئيس و انعقادها، وأسماء 
ّ
مث  و  من ي 

 
 كذلك جميع اإلجراءات ت  ثب  ت

نتجة األطراف وأقوال والوقائع
 
صدرها ، في الجلسة املطروحة وطلباتهم ودفوعهم امل

 
ت  القرارات التي ت ثب 

 
كما ت

ِّ اللجنة، 
ّ
هاعضاأو   اللجنةرئيس   املحضر   ع  ويوق

 
لهموالسكرتير  ؤ

ّ
مث  ، فإن امتنع أحدوأطراف الدعوى أو من ي 

لهم
ّ
مث  لتوقيع عن ا األطراف أو من ي 

 
 .ثبت ذلك في محضر الجلسةأ

 

 :التاسعة املادة

 
 
 ت

 
 عن ثالثة أعضاء اللجنة يزيد   عدد في حال كون أصوات أعضائها، وها باإلجماع أو بأغلبية قرار   صدر اللجنة

ح  ، وتساوت أعضاء رج  ت  له الرأي   األصوات؛ ي   .اللجنة رئيس   الذي صو 
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 :العاشرة املادة

 من تاريخ اإلبالغ بها.
ً
م  من قرارات اللجنة أمام ديوان املظالم خالل )سّتين( يوما

ُّ
 يجوز التظل

 

 :الحادية عشرة املادة

؛ فيجوز للجنة هذه الالئحة نظام املعلومات االئتمانية أو الئحته التنفيذية أو  في نص   بشأنهكل ما لم يرد 

في شأنه إلى القواعد العامة املقررة في نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية ونظام اإلجراءات  الرجوع

 عروضة أمام اللجنة.بما يتفق وطبيعة القضايا املو وأي أنظمة أخرى ذات صلة،  والئحته التنفيذية الجزائية

 

 :الثانية عشرة املادة

عمل بهذه الالئحة بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها في املوقع الرسمّي ملؤسسة النقد العربّي السعودّي، على أن  ي 

 ملا تقتضيه املصلحة.
ً
 تتم مراجعتها وتعديلها وفقا

 


