
يحق لك الحصول على
تقريــر ائتمـانـي مجــاًنــا

في أول مرة تطلب فيها تقرير ائتماني. •

 في حال رفض أحد أعضاء سمة منحك تسهيالت ائتمانية خالل •
شهر واحد من تاريخ الرفض )مرة واحدة فقط(.

إذا قام أحد باستخدام معلوماتك الشخصية، أو غيرها، بشرط  •
إثبات ذلك.

 إذا اشتمـل تقريـرك االئتمـاني على معلـومـات خـاطـئــة، •
في حال قبول اعتراضك المقدم لسمة. 
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ويحق لك أيًضا:

التقــدم للجنــة النظــر فــي المخالفــات والفصــل فــي نزاعــات  •
بنتائــج  قناعتــك  عــدم  حــال  فــي  االئتمانيــة  المعلومــات 

التحقيــق التــي قدمــت مــن ســمة أو رفــض اعتراضــك. 

االئتمانــي،  • تقريــرك  فــي  الشــخصية  مالحظتــك  إضافــة 
فيــه. واردة  أي معلومــة  علــى  نظــرك  تبيــن فيهــا وجهــة 

معلومات تهمك: 

المحفوظــة  • االئتمانيــة  معلوماتــك  بســرية  وأعضاؤهــا  ســمة  تلتــزم 
لديهــم.

ال يحق ألي جهة االطالع على معلوماتك االئتمانية إال بموافقتك.  •

فــي حــال اتخــذت الجهــة المانحــة لالئتمــان قــرار ســلبي ضــدك بســبب  •
المعلومــات الــواردة فــي تقريــرك االئتمانــي بشــكل جزئــي أو كلــي، 
فيجــب عليهــا إشــعارك بأســباب القــرار الســلبي خــالل 7 أيــام عمــل مــن 

تاريــخ اتخــاذ القــرار الســلبي.

تلتــزم الجهــة المانحــة االئتمــان )عضــو ســمة( التــي لديهــا تعامــل قائــم  •
معــك، إشــعارك عــن أي معلومــة ســلبية ســوف ُترســل لســمة خــالل 
30 يــوم عمــل مــن تاريــخ قيدهــا فــي ســجالتها، ويكــون إشــعارك بمــا 

يرســل بصيغــة صريحــة وواضحــة.

تقريرك االئتماني حق لك وحدك، فاحرص على أال يّطلع عليه أحد. •

ال يقــرر تقريــرك االئتمانــي قبــول أو رفــض التعامــل معــك، إنمــا يتضمــن  •
العضــو  بهــا  الســابقة، يسترشــد  ائتمانيــة عــن تعامالتــك  معلومــات 

لتحديــد مــدى رغبتــه فــي التعامــل معــك مــن عدمــه. 

يلتــزم عضــو ســمة )الجهــة المانحــة لالئتمــان( بتزويــد ســمة بمعلوماتك  •
االئتمانيــة، شــريطة أن تكــون دقيقــة وال تحتــوي علــى أخطــاء، وأال 
يكــون لــدى العضــو اعتقــاد أّن هــذه المعلومــات قــد تحتــوي علــى 

ــات غيــر صحيحــة. بيان

تلتــزم الجهــة المانحــة لالئتمــان )عضــو ســمة( بتحديــث معلوماتــك  •
االئتمانيــة بحــّد أدنــى مــرة واحــدة فــي األســبوع. 

إذا كنــت كفيــاًل غارًمــا، فــإّن تقريــرك االئتمانــي ســيتأثر بــأداء المكفــول  •
المنتــج  أو  للخدمــة  الماليــة  المســتحقات  بســداد  التزامــه  ومــدى 

المكفــول.  االئتمانــي 

احــرص علــى عــدم تكــرار طلــب تســهيالت ائتمانيــة خــالل فتــرة زمنيــة  •
ــزة. وجي

إّن ســالمة تقريــرك االئتمانــي مــن التعثــر يوفــر لــك فرًصــا أكثــر للحصــول  •
علــى تســهيالت ائتمانية.
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تأخر عضو سمة في تحديث 
معلوماتك مدة أكثر من 7 

أيام عمل من السداد

خطأ أو نقص في 
معلوماتك االئتمانية

بقاء المعلومات السلبية شيك مرتجع تمت تسويته
رغم مرور 5 سنوات

على تسوية المديونية

االستعالم عن تقريرك دون 
موافقتك

يحق لك االعتراض على أي معلومة ائتمانية في تقريرك في حال


