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1صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاصة بمركز قطر للمعلومات قواعد العمل 

 االئتمانية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CB/GEN/AR/F07 

Rev 02/05.04.2022 

 عام

 

:المرجع CB/GEN/AR/F07 2.0نسخة   
2صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CB/GEN/AR/F07 

Rev 02/05.04.2022 

 عام

 

:المرجع CB/GEN/AR/F07 2.0نسخة   
3صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 اتجدول المحتوي 

 الصفحة الموضوع البند

 4 قدمة ونطاق التطبيقم 1

 4 الغرض والهدف من المدونة 2

 4 الهدف من تأسيس مركز قطر للمعلومات االئتمانية 3

 7-6- 5 تعريفات 4

  7 مركز المهام ومسؤوليات  5   

  7 االئتمانيةدقة وجودة المعلومات  • 

  7 أمن البيانات  • 

 7 شفافية التعامل والعمليات • 

 8 االئتمانيةجمع المعلومات  • 

 8 المعلومات الحساسة  • 

 8 واإلفصاح عنها االئتمانية معلوماتالاستخدام  • 

ي حاالت  • 
 8 الطوارئاستمرارية الخدمة ف 

 8 خدمة األعضاء • 

 9   ية المركز عضو  6

وط العضوية وحقوق الحصول عىل الخدمة   •   9 شر

 9   توفير المعلومات االئتمانية للمركز  • 

 9 استخدام المعلومات االئتمانية واإلفصاح عنها • 

 10 المقدمة من المركز   االئتمانية حماية المعلومات • 

 10 للعمالء االئتمانية اإلفصاح عن المعلومات • 

 11 مركز حق الحصول عىل خدمات ال • 

ط المعاملة  •    11 بالمثلشر

 11 يةمعلومات االئتمانالاالحتفاظ ب 7

ي الحصول عىل تقريره  8
ي حق العميل ف 

اض االئتمان   12 عىل المعلومات االئتمانية وتسوية الشكاوى واالعير

 12 الشكاوى الخاصة باإلخالل أو مخالفة قواعد المدونة 9

 12 االئتمانية مع المراكز والوكاالت االئتمانية خارج دولة قطرتبادل المعلومات  10

 13 والقانون الواجب التطبيق االختصاص 11. 11
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4صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

  مقدمة ونطاق التطبيق   .1

ي هذه  •
 
ي دولة قطر تطبق األحكام والقواعد الواردة ف

 
 المدونة عىل كل من: مع مراعاة األنظمة الدستورية والقانونية المعمول بها ف

o ي مركز قطر للمعلومات االئتمانية
 
   . جميع الموظفير  والعاملير  بصورة دائمة أو مؤقتة ف

o ي مركز قطر للمعلومات االئتمانية
 
 . جميع األعضاء ف

o  العمالء .   

o  مسخخخخموح لو بموجب أحكام هذه المدونة الوصخخخخول لو أي معلومات ائتمانية من مركز يكون  (اعتباري)طبيعي أو  أي شخخخخخ

 قطر للمعلومات االئتمانية. 

وط  •  لشر
ً
وط وأحكام " وأحكامتخضع هذه المدونة دائما ي حال وجود أي تعارض بير  شر

 
" العضوية اتفاقيةاتفاقية العضوية، وف

وط  وط وأحكام هذه المدونة، تسود شر  ". العضوية اتفاقية"وأحكام وشر

ي لطار تطوير وتحسخخير  العمل داخل المركز يزو   •
 
ي هذه المدونة بالحذف أو اإلضخخافة  للمركز تعديلف

 
األحكام والقواعد الواردة ف

ي يمكن أن يتم لجرائها نافذة من تاريخخخخخ صدورها 
 . من وقت آلخر، وتعتير التعديالت التر

ها بأّي كيفية  هذه المدونة مملوكة لمركز قطر للمعلومات االئتمانية وال  • خخخخخر يزو  ألّي شخخخخخخخ  أن يقوم بطباعتها أو وسخخخخخخخها ووشخ

 
ّ
ي من المركز. لال  بإذن كتانر

 

 الغرض والهدف من المدونة .2

الغرض من هذه المدونة هو تأسخخيس قواعد السخخلون لتنظيم عمل وأداء جميع األشخخخاص الخاضخخعير  لنطاق تطبيق هذه المدونة 

اهة والسخخخخخخخخخلوكيات األخالو " اعاله 1بحسخخخخخخخخخب أحكام المادة " امات القانونية توضخخخخخخخخخ  المدونة المعايير العالية للي   الواجبة قية وااللير 

وتشخخخخخخزع المدونة عىل التقيد بهذه المعايير لحماية وتعايز مصخخخخخخال  ، كل شخخخخخخخ  أو مؤسخخخخخخسخخخخخخة خاضخخخخخخعة ألحكام هذه المدونة  عىل

 جميع أصحاب المصلحة. 
ي سيدير بها ال هذه الهدف األساس من

ي تحكم الطريقة التر
واألعضاء    مركز قطر للمعلومات االئتمانية مدونة  هو تحديد القواعد التر

ي قد يسزلها  االئتمانية المعلوماتحماية أعمالهم، و 
وط الواجب  مركز قطر للمعلومات االئتمانيةالتر توفرها الستخدام تلك  والشر

 المعلومات. 

 

   الهدف من تأسيس مركز قطر للمعلومات االئتمانية   . 3

 
 
لدارة  لمزلس م2008( لسنة 5ار رقم )القر  سس مركز قطر للمعلومات االئتمانية تحت مظلة مرصف قطر المركزي، بموجبأ

بغرض تحقيق ، م2012لسنة  13رقم  مرصف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية قانونبموجب ، و  مرصف قطر المركزي

ي توفير 
 
ن المركز منذ تأسيسو بتقديم خدماتو المتمثلة ف

ّ
ي الدولة، حيث تمك

 
 الحكومي والخاص ف

جملة من األهداف للقطاعير 

ي يتحصل عليها من األعضاء انات للمعلومات االئتمانيةقاعدة بي
وإصدار تقارير ائتمانية تساعد مانحي وتحليل تلك المعلومات   التر

ي اتخاذ القرارات االئتمانية السليمة وتحسير  عمليات ادارة المخاطر عن طريق تبادل المعلومات االئتمانية مما يحد من 
 
االئتمان ف

ي المعلومات بما 
 
ي التباين ف

 
ي يدعم النشاط المرصف

ي الدولة االمر الذي ينعكس أ واالئتمان 
 
 ف

ً
 .عىل  يادة خدمات االئتمان يضا
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5صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 تعريفات    . 4  

 : ي
ي الموضحة أمامها عىل النحو اآلنر

 مالم يقتض السياق معت  آخر يكون للعبارات والكلمات التالية المعان 

 القانون •

 . 2012( لسنة 13وتنظيم المؤسسات المالية رقم )قانون مرصف قطر المركزي 

 المرصف •

   مرصف قطر المركزي. 

 المركز  •

 يقصد بو مركز قطر للمعلومات االئتمانية. 

 المدونة   •

ي تحكم أداء وعمل المركز، واألعضاء وأي أطراف 
ي القواعد واللوائ  التر

تنظيم ها مسؤولية يلل يسند هي مدونة قواعد العمل وتعت 

ي تحمي المعلومات االئتمانية. 
  عمليات المركز، والقواعد والضوابط التر

 اتفاقية العضوية •

ي تنظم العالقة بير  الطرفير   االتفاقيةيقصد بها 
ي توقع بير  المركز والعضو والتر

اماتالتر كل طرف كما يشمل التعريف جميع   والير 

 . لالتفاقيةالمستندات الملحقة 

 العميل •

ي سابق أو قائم أو االعتبارييقصد بو الشخ  الطبيعي أو 
م بطلب للحصول عىل  والذي يكون قد حصل عىل تسهيل ائتمان 

ّ
تقد

، والذي تم تسليم بياناتو للمركز من قبل العضو  ي
 . تسهيل ائتمان 

 العضو / األعضاء  •

كة مرخ  لها من المرصف بموجب القانون بممارسة وشاطات التأمير  وإعادة التأمير  والبيع  يقصد بهم أّي مؤسسة مالية أو شر

كات ائتمانيةبالتقسيط ومن  قروض أو تسهيالت  المرخ  لها بالعمل داخل دولة قطر وأّي  االتصاالت ، كما يشمل التعريف شر

كة تقدم خدمات ذات طبيعة  مزودي المعلومات من مؤسسات و  الزهات والمؤسسات الحكومية ، وكما يشمل التعريفائتمانيةشر

 باتفاقية عضوية مع المركز. 
ً
 القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، عىل أن يكون العضو مرتبطا

 المستخدمون المفوضون / المستخدم المفوض •

ي النظام العضو، وهو مخول بتسزيل الدخول  لدىالمستخدم المفوض هو موظف 
 
المستخدم وكلمة المرور  اسمعن طريق ف

ة صالحية  بالنيابة عن العضو مركز المن  يةمعلومات االئتماناللطلب الحصول عىل   . المستخدم اسمخالل فير

 المفوضون الموظفون / المفوض الموظف •

  . يقصد بو الموظف لدى المركز والذي يخول لو بالدخول لو نظام المركز 

ي )" •
 
 "(CIRتقرير المعلومات االئتمان

ه المركز والذي يشتمل عىل المعلومات والبيانات االئتمانية للعميل
ّ
ي التقرير الذي يعد

 . يعت 

 االئتمانيةالمعلومات  •

ي و  الخاصة بالعمالء المعلومات
 
ي يتم الحصول عليها من األعضاء وتخاينها ف

ي تكون خاصة بالتعامالت التر
قاعدة بيانات المركز والتر

ي يكون قد حصل عليها العميل وتواريخخخخخ استحقاق سدادها وتفاصيل تاالئتمانية السابقة و 
شمل حزم التسهيالت االئتمانية التر

 . سدادها من عدمو، وكذلك تشمل المعلومات الديموغرافية للعميلبمدى وفاء العميل 
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6صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 البيانات •

ي حصل عليها المركز 
ي مصطل  البيانات تلك البيانات التر

 : من يعت 

 كبيانات مستلمة؛األعضاء   •

 ؛السزالت العامة  •

وعو مصادر أخرى   • ي بالمعايير ذات الصلة مركز ال يقتنعمشر
ي يطبقها المركز و بأنها تف 

ي يتم استخدامها واالعتماد عليها  التر
  ،والتر

ي تسم  القوانير  المعمول بها بأن يتم الكشف عنها.  •
 أي معلومات عن العميل التر

ي ونموذج الشكاوى •
 
 نموذج طلب التقرير االئتمان

ي ونموذج الشكوى هما نموذجان معدان من المركز يزو  تعديلهما بواسطة المركز من وقت آلخر، 
نموذج طلب التقرير االئتمان 

ي أو تسزيل شكوى لتصحي  المعلومات االئتمانية الواردة يمكن من خاللهما للعميل أو للش
خ  المفوض طلب التقرير االئتمان 

ي الخاص بالعميل
ي التقرير االئتمان 

 
 . ف

ي    •
 
 التقييم االئتمان

ات وذلك لقياس مقدرة بو التقييم الذي يقوم بو المركز والذييقصد  العميل عىل سداد التسهيل  يعتمد فيو عىل عدد من المؤشر

ي 
 المطلوب من جانبو.  االئتمان 

•  : ي
 
 االستعالم االئتمان

ي يوفرها المركز لألعضاء للوصول واالطالع عن طريق 
، عىل المعلومات االئتمانية الخاصة المستخدمير  المفوضير  الخدمة التر

ي قواعد البيانات. 
 
    بالعمالء المتوفرة ف

 الخدمات/ الخدمة •

ي يقدمها المركز وتشمل التقارير االئتمانية والم يقصد بها الخدمة
ي أو الخدمات التر

 يستحدثها المركز. يمكن أن نتزات التر

 أيام العمل •
ي األيام

ي يباشر فيها المركز أعمالو تعت 
ي يعلن عنها المركز من وقت آلخر  الرسمية التر

ي تبدأ من يوم األحد  ،حسب األوقات التر
والتر

ي يتم اإلعالن عنها ال حتر يوم الخميس، عىل أ
 . بواسطة المرصف تشمل أيام الزمع والسبت والعطل الرسمية التر

 الشخصية االعتبارية  •

اكات، والمؤسسات الفردية، والمكاتب المهنية، والمؤسسات غير الربحية،  كات، والشر تشمل العبارة، ولكن ال تقترص عىل، الشر

كة، المؤسسات الحكومية و/ أو المؤسسات شبو الحكومية والمنظمات االجتماعية  . والمشاريخخخخع المشير

 الشخص المفوض •

ي موثق من الزهات المختّصة،  الشخ  المفوض هو الشخ  المخول لو بالتوقيع نيابة عن العميل بموجب تفويض أو توكيل كتانر

ي من المركز 
ي بحسب أحكام هذه  واستالم التقرير االئتمان 

اض عىل التقرير االئتمان  نيابة عن العميل و/أو تقديم شكوى أو اعير

 المدونة. 

 وثيقة الهوية •

ي البطاقة الشخصية األصلية و  •
ي حالة يزب بالنسبة لألفراد، وثيقة الهوية تعت 

 
أن تكون سارية المفعول، لو جانب ذلك ف

 . موثق من الزهة المختصة م خطاب تفويض أو توكيليالشخ  المفوض البد من تقد

ي البند الفرعي أعاله، تشماالعتباريةللشخصيات بالنسبة  •
 
 ، باإلضافة لو البطاقة الشخصية المذكورة ف

ً
ل وثائق الهوية أيضا

أن الشخ   االعتبارية يثبت ةوبتوقيع الشخ  المخول لو بالتوقيع نيابة عن الشخصي االعتباريةخطاب تفويض بختم الشخصية 

 لو جنب مع شهادة قيد المنشاة وشهادة  عىلالمفوض هو الشخ  المخول بالتوقيع 
ً
المعاملة ذات الصلة مع المركز، وذلك جنبا

 . السزل التزاري



 

 

CB/GEN/AR/F07 

Rev 02/05.04.2022 

 عام

 

:المرجع CB/GEN/AR/F07 2.0نسخة   
7صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

 

 الضامن •

م بسداد قسط أو أقساط  ي يقصد بو الشخ  الطبيعي أو االعتباري الذي يكفل ويلير 
و تم تقديم يكون قد تم منحو أ لتسهيل ائتمان 

ي حال فشلطلب للحصول عليو بواسطة العميل
 
ه العميل ، ف  عن السداد.  أو تعير

 

 مركز  الومسؤوليات مهام  .5

 االئتمانيةمعلومات دقة وجودة ال 5.1

ي يقوم بتزميعها أو اإلفصاح عنها  االئتمانية يقوم المركز باتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان صحة ودقة المعلومات •
التر

 . وسيقوم بتحديثها من وقت آلخر 

ي الحصول عىل البيانات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالعمالء. عتمد المركز  ي •
 
   عىل األعضاء ف

 عن عدم صحة أو دقة البيانات المقدمة من قبل األعضاء.   •
ً
ي جميع األحوال لن يكون المركز مسؤوال

 
  ف

صحة أو عدم  اء ولن يغير فيها، كما لن يكون بمقدوره التحقق منسوف يعتمد المركز عىل البيانات كما وردت لليو من األعض  •

ي قاعدة البياناتالبيانات  صحة
 
 . قبل صدورها أو بعد تخاينها ف

ي قاعدة البيانات  •
 
ي ذلك التحقق من جودة وصحة يقوم المركز فقط بالتحقق من منطقية البيانات قبل أن يتم تخاينها ف

 
، بما ف

ي يقررها المركز 
 من وقت آلخر.  البيانات من ناحية التنسيق، وجميع التصديقات ذات العالقة التر

 أمن البيانات 5.2

ي قاعدة  االئتمانية معلوماتالحماية  بضمانمركز اليقوم  •
 
 بما يضمن سالمة وحماية تلك المعلومات منبيانات الالمخزنة ف

ي أو اإلفصاح وذلك عن طريق تطبيق النظم واإلجراءات 
سوء االستخدام أو الوصول غير المرصح بو أو التعديل غير القانون 

 : ي تشمل وال تقترص عىل ما يىلي
 المعمول بها والتر

o  بطريقة آمنة.  والزهات األخرىمعالزة البيانات المقدمة من األعضاء  

o  فوضير  ستخدمير  المالم االئتمانية عىلتقارير اليقترص لمكانية الوصول لو .  

o المرسلة من األعضاء لو المركز  يقترص الوصول لو البيانات  .   عىل الموظفير  المفوضير 

o ي ال
 
ة خدمتو مركز يزب عىل كل موظف ف  ما  وإوالتوقيع عىل تعهد بالمحافظة عىل شية المعلومات االئتمانية طوال فير

 خدمتو مع المركز.  انتهاء بعد 

o  ،والتحقق منها ومراجعتها سيتم االحتفاظ بسزالت للدخول عىل نظام المركز لكل الحاالت الفردية  
ً
  . دوريا

o  ي نظم قواعد البيانات والشبكات وذلك لتسزيلسزالت المراجعة سيتم االحتفاظ بها وأرشفتها
 
  . جميع األوشطة ف

o ولضمان المحافظة عىل سالمة المعلومات. وورش عمل لرفع كفاءة الموظفير  المفوضير  منتظمة  عمل برامج تدريب  

تقييم الرقمي الواستخدامها لتطوير منتزات أخرى لألعضاء أو العمالء مثل  االئتمانية يحق للمركز االحتفاظ بالمعلومات •

ها من المنتزات المماثلة  ي وغير
 . كشف المركز عن هوية أي من العمالء ال دونلالئتمان، التنبؤ بالسلون االئتمان 

ي ذلك أتعاب المحاماة أو أي رسوم أو  •
 
ر، بما ف  عن التعويض ألي خسارة أو ض 

ً
ي أي حال من األحوال لن يكون المركز مسؤوال

 
ف

اقمصاريف أخرى، أو عن أي مطالبة ناتزة عن  ي قاعدة البيانات الم االئتمانية للنظام أو الوصول للمعلومات اخير
 
حفوظة ف

 . وتعديلها أو لتالفها ألسباب غير خاضعة أو تخرج عن حدود سيطرتو

 العملياتالتعامل و شفافية  5.3

ي تعاملو وعملياتو مع األعضاء والعمالء. مركز يقوم ال •
 
  بوضع برنامج لتوعية جمهور العمالء، كما سيحافظ عىل الشفافية ف

نت وإتاح المركز بنشر يقوم  • ي اإلنير
 
 . للعامة عليها  االطالعة هذه المدونة عىل موقعو ف
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  االئتمانيةالمعلومات جمع  5.4

 . الال مة لغرض لعداد التقارير االئتمانية أو تقييم مخاطر االئتمان االئتمانية معلوماتالبزمع يقوم المركز  •

وعة االئتمانية معلوماتاليقوم المركز بزمع  •  .والعادلة فقط عن طريق الوسائل المشر

، يتوجب عىل العضو لبالغ العميل والحصول من العميل عىل موافقتو من أحد األعضاء  االئتمانية معلوماتالمركز عندما يتلفر ال •

ي يمكن للعميل ألن  المسبقة بشأن
تبادل المعلومات الخاصة بالعميل مع المركز، ويزب عىل العضو لبالغ العميل بالوسائل التر

  عملية تبادل معلومات العميل مع المركز.  المركز للحصول عىل المايد من المعلومات حول يتواصل بها مع

 المعلومات الحساسة 5.5

ي  معلومات عن العميلأية مركز بزمع اللن يقوم 
 :فيما يتعلق باآلنر

o  االجتماعية والدينية واألخالقية. المعتقدات أو االنتماءات السياسية و  

o  سزل الزرائم المتعلقة بتعامالت العميل االئتمانيةالسزل اإلجرامي بخالف. 

o  ي  .التاريخخخخخ الطتر

o اإلعاقة الزسدية أو العقلية. 

o  .اللون أو األصول العرقية 

 واإلفصاح عنها االئتمانية معلوماتالاستخدام  5.6

ي أو يكشف عن المعلو المركز لن يستخدم  •
ي و  عداد حصل عليها لغرض ل مات االئتمانية التر

ي تقييم اال الالتقرير االئتمان 
 ئتمان 

 : ، ألية أغراض أخرى ما لم يعتقد ألسباب معقولة أنللعميل

o أو  ؛ العميل قد وافق عىل اإلفصاح عن المعلومات االئتمانية 

o  ؛ أو المعلومات االئتمانية، مطلوب أو مرصح بو بموجب القانوناستخدام أو اإلفصاح عن 

o مختصة من محكمة اإلفصاح بأمر أو  االستخدام . 

ي  االئتمانية توتزميع وإعادة تنظيم ودمج المعلوما للمركز استخدام، يزو  المذكورة أعاله بضوابط اإلفصاحإلخالل دون ا •
 
ف

ي يراها مناسبة وذلك لغرض لوبالطريقة  البيانات،قاعدة 
 . الخدمات ذات الصلةتقديم التقارير االئتمانية و  عداد التر

ي يحتفظ بها لتطوير منتزات  االئتمانية معلوماتالاستخدام  يزو  للمركز  ،أعالهالمذكورة  بضوابط اإلفصاحاإلخالل دون  •
التر

 . كشف االحتيال أو منتزات مماثلة  مثل التقييم الرقمي لالئتمان، وأنظمة ألعضائو،ذات قيمة مضافة 

ي تم تزويده بها. للمركز أن ينشر  المذكورة أعاله،  اإلفصاح ضوابطمع مراعاة  •
 البيانات التر

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

آخر ألغراض أخرى غير تلك المحددة تلقاها من عضو لو عضو  لومات ائتمانيةأو اإلفصاح عن أي مع للمركز استخدامال يزو   •

ي اتفاقية العضوية
 
 . ف

ي حاالت  استمرارية الخدمة 5.7
 
  الطوارئف

ي حالة الطوارئ  تكونوأن يعمل المركز عىل توفير الخدمة طوال أيام العمل وبصورة مستمرة، 
 
وشاء إالكوارث و و لديو خطة بديلة ف

ي حال حدوث تلف أو 
 
ي المركز  عطلنظم تخاين احتياطية لضمان استمرارية الخدمة وحماية جميع نظم معالزة البيانات ف

 
ف

ي تقديم الخدمة نتيزة ألي عطل 
 
 عن أي تأخير يحدث ف

ً
ي جميع األحوال لن يكون المركز مسؤوال

 
الرئيسي لمعالزة البيانات، وف

  .مركزروف قاهرة خارجة عن سيطرة الطارئ أو ظ
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  األعضاءخدمة  5.8

عضائو، وضمان أن األعضاء أل  المقدمة باستمرار ألنظمتو وعروض المنتزات والخدمات سيقوم المركز بإدخال التحسينات الال مة

ي مزال التدريب الذي يشمل بإمكانهم الحصول ع
 
ىل أفضل قيمة ممكنة من استخدامهم للخدمة، وذلك من خالل توفير الدعم ف

 استخدام الخدمات. 

  مركز العضوية   . 6 

وط العضوية  6.1   عىل الخدمة وحقوق الحصولشر

  مالية أو  يزو  ألي مؤسسة •
ً
ي المركز مانحة تسهيالت ائتمانية أو مزودة معلومات أن تصب  عضوا
 
وط  بحسبوذلك ف الشر

ي هذه المدونة 
 
وط يمكن أن يضعها المركز من وقت آلخر  العضوية واتفاقيةالواردة ف   . وأّي شر

ط مانحة تسهيالت ائتمانية أ مالية أو  يزو  ألي مؤسسة •  بشر
ً
ي و مزودة معلومات أن تصب  عضوا

 
العضوية  اتفاقية الدخول ف

 . مع المركز 

ي هذه الميتعير  عىل العضو  •
 
وط العضوية كما هي محددة ف وط أو تعليمات  العضوية واتفاقيةدونة االمتثال لشر وإو أية شر

وط وأحكام  وامتثال، كما يضمن العضو علم لضافية يمكن أن تصدر من المركز من وقت آلخر  المستخدمير  المفوضير  لشر

  هذه المدونة وأي تعديالت الحقة تطرأ عليها. 

   االئتمانية للمركز توفير المعلومات  6.2

 يزب عىل كل عضو أن يوفر للمركز المعلومات االئتمانية عن  •
ً
وط الفنية المطلوبة وتنسيقات ملفات اإلدخال  العمالء وفقا للشر

ي 
 
ي المواصفات القياسية للبيانات الواردة ف

 
ي اتفاقية العضوية، أو متر المعتمدة بالشكل الدوري المحدد ف

 
ي ف

شكل جدول  مت 

 طلب المركز من العضو تقديم أو توفير أّي معلومة ائتمانية عن أّي عميل. 

المقدمة لو المركز دقيقة وكاملة  االئتمانية يتعير  عىل جميع األعضاء اتخاذ جميع الخطوات الال مة لضمان أن المعلومات •

وط هذه المدونة  . وحديثة وأن تكون قد تم الحصول عليها بطريقة مسموح بها حسب أحكام وشر

تنظيمية، عن صحة البيانات أو /و عىل النحو المنصوص عليو، بأي طريقة قانونية المسؤوليزب عىل كل عضو أن يكون  •

 المركز. المقدمة لو 

ي سبق وأن أرسلها للمركز عمالء االئتمانيةيتعير  عىل كل عضو تحديث جميع معلومات ال •
وط اتفاقية  بانتظام والتر  لشر

ً
وفقا

 . ميلالعضوية، أو متر طلب المركز من العضو تحديث أّي معلومات ائتمانية عن أي ع

•  
 
ي الوقت الذي  ائتمانية م العضو معلوماتلذا حدث وأن قد

 
عن أي عميل للمركز وتبير  بعد ذلك أن المعلومات غير دقيقة ف

للمركز المصححة  االئتمانية قدمت فيو، يقوم العضو بإبالغ المركز دون تأخير ويقوم بتصحي  المعلومة وإرسال المعلومات

 
ً
 . فورا

 استخدام المعلومات االئتمانية واإلفصاح عنها 6.3

م األعضاء بعدم طلب أّي معلومات ائتمانية من المركز لال لذا كان الهدف هو استخدام المعلومات لغرض يسم  بو القانون  • يلير 

 .  أو اتفاقية العضوية مدونة أو هذه ال

ي تم الحصول عليها من المركز ألي غرض آخر غير الغرض الذي يسم •
  ال يزو  ألي عضو استخدام المعلومات االئتمانية التر

 .  اتفاقية العضوية المدونة أو بو القانون أو هذه 

واألدلة بحسب  بالمستندات األعضاء االحتفاظيزو  للمركز من وقت آلخر عمل تفتيش ومراجعة ألّي عضو، ولذلك فإنو عىل  •

وع بحسب أحكام  طها المركز لكل حالة وذلك إلثبات وجود الغرض المشر ي يشير
ام هذه العضوية وأحك اتفاقيةالمتطلبات التر
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ي  المدونة فيما يتعلق بكل استعالم
ي  قام العضو بإجرائو وذلك من تاريخخخخخ االستعالم ائتمان 

ي يحددها  االئتمان 
ة الزمنية التر وللفير

 بمثل هذه المستندات واألدلة.  لالحتفاظالمركز من وقت آلخر 

ي تم الحصول عليها من الألعضاء ل بخالف العميل غير مسموح •
مركز ألي بالكشف أو اإلفصاح عن المعلومات االئتمانية التر

 بهذا اإلفصاح بموجب هذه المدونة، أو شخ  
ً
 . بموجب القانوناتفاقية العضوية، أو آخر ما لم يكن مأذونا

ي  •
 
ي اليزو  للعضو فقط استخدام أو الكشف عن المعلومات االئتمانية الواردة ف

ي الحاالت التاليةمن المركز  تقرير االئتمان 
 
  : ف

o   لغرض يتعلق بتقييم مخاطر االئتمان عن العمالء .  

o  ي لغرض تقييم الوضع االئتما
 . للضامن ن 

o   داد الديون المستحقة للعضو ي اسير
 
 . للمساعدة ف

o   ي حال وافق العميل عىل استخدامها أو الكشف عنها
 
  . ف

o   ي
 
وع أو يمكن أن يشارن فيو، وأن استخدام أو الكشف  العميل أن هنان انخراطلدى العضو سبب للشك ف ي وشاط غير مشر

 
ف

وري ل عن المعلومات االئتمانية ط أن يصدر لجزء ض  ي هذه المسألة، بشر
 
 . مختصةالمحكمة البذلك من  أمر تحقيقات ف

o   أو المرصح بها أو بموجب القانون المطلوبةاالستخدام أو اإلفصاح عن البيانات . 

ي قام بها  للمعلومات االئتمانية واالستخدامبسزل شي يتم فيو تدوين جميع حاالت الكشف  االحتفاظيزب عىل العضو  •
التر

 العضو. 

•  
ً
يكا  المركز ليس شر

ّ
ي  معهميقّر األعضاء أن

 
ي القرار  اتخاذ ف

 التقارير االئتمانية الصادرة عن المركز يتّم لعدادها االئتمان 
ّ
 ، وأن

ً
وفقا

ي يتم الحصولللمعل
ي حال  ومات االئتمانية التر

 
عليها بواسطة المركز من األعضاء وبخخهذا يقّر العضو أن المركز غير مسؤول ف

ات للتاريخخخخخ  االئتمانية كانت المعلومات االئتمانية المتحّصل عليها غير صحيحة أو ناقصة، وهذه التقارير  عبارة عن مؤشر

ي 
ل ر  للعميل وال  االئتمان 

ّ
 تمث

ً
ي من جانب المركز للعضو بمن  العميل القرض أو التسهيل  استشاريا أيا

 . من عدمو االئتمان 

   المقدمة من المركز  االئتمانية حماية المعلومات 6.4

يزب أن يكون لدى كل عضو، وتكون موضع تنفيذ، مبادئ توجيهية تشغيلية وكذلك أنظمة أمنية لضمان أن المعلومات  •

ي وردت لليو من المركز يتم تسزيلها بدقة؛ 
ومحمية من الفقدان أو التلف أو الوصول غير المرصح بو أو االستخدام االئتمانية التر

 . مرصح بوالأو التعديل أو اإلفصاح غير 

أن يضمن ويتأكد بأنو يمتلك، وأن يكون موضع التنفيذ، نظام قادر عىل تأكيد أن المعلومات االئتمانية يزب عىل كل عضو  •

ي تم الحصول عليها من المركز تستخدم للغرض الذي طلبت من أجلو وال
ي هذه المدونة  مسموح بوالتر

 
 . العضوية واتفاقيةف

ي يحصل األ منع وصول اجراءات داخلية تعضو يزب أن يكون لدى ال •
شخاص غير المرصح لهم لو المعلومات االئتمانية التر

 : ي
 عليها من المركز، وتشمل هذه اإلجراءات االنر

o  ي قدمها المركز وأي لفصاح الحق ألي طرف التسزيل
دخول لزميع من لهم حق الوصول لو المعلومات االئتمانية التر

 ثالث. 

o  مراجعة كلمات المرور الصادرة .  للمستخدمير  المفوضير 

o  ي قام بها
ات أقلها نصف سنوية وذلك عىل عمليات الوصول لو بيانات المركز والتر لجراء مراجعة منتظمة عىل فير

 .  المستخدمير  المفوضير 

o  وإبالغ لبالغ المركز عن كل واقعة أو محاولة ألي وصول غير مرصح بو أو لفصاح غير مرصح بو عن المعلومات االئتمانية؛

ي اتخذت لمنع تكرار أي منها. 
 المركز عن التدابير التر

ي حال وجود  عضو،يزب أن يكون لدى كل  •
 
أي محاولة للوصول غير وتكون موضع تنفيذ لجراءات تأديبية وعقوبات تطبق ف

 . معلومات االئتمانية من قبل أي موظف أو وكيل أو أطراف متعاقدة مع العضو لل غير مسموح بو أو استخدامالمرصح بو 



 

 

CB/GEN/AR/F07 

Rev 02/05.04.2022 

 عام

 

:المرجع CB/GEN/AR/F07 2.0نسخة   
11صفحة  االئتمانيةمركز قطر للمعلومات    المالك: 

 

يزب وكما أنو  المفوضير  وذلك فيما يتعلق بصالحية الوصول، المدونة للمستخدمير  يزب عىل العضو توفير وسخة من هذه   •

ي قد تنظم من قبل عليهم 
 . المركز حضور ورش العمل التدريبية التر

 للعمالء االئتمانية معلوماتعن ال فصاحاإل 6.5

ي  تسهيل بالحصول عىل  العميل برفض طلب العضو متر ما قام  •
ي تقريره   ائتمان 

 
ة للمعلومات االئتمانية الواردة ف كنتيزة مباشر

ي 
ي  وسيلة يراها مناسبةبأية  خطار العميلالمركز، فيزب عىل العضو ل صادر عنالاالئتمان 

 
ي ساهمت ف

بأن من أحد العوامل التر

ي الذي تم الحصول عليو من المركز؛  االئتمانية هي المعلومات ورفض طلب
ي تقريره االئتمان 

 
اسم   العميل لعطاءويزب الواردة ف

ي   هبأنو من حقو التقدم بطلب والحصول عىل وسخة من تقرير  لو وإسداء المشورةالمركز وعنوانو؛ 
من المركز. وبالرغم  االئتمان 

ي المطلوب.  العميلبعدم من   عضو قرار ال عن ةال يتحمل أية مسؤوليمركز مما ذكر أعاله، فإن ال
 التسهيل االئتمان 

ي )نموذج •
 
عملية تقييم مخاطر االئتمان، عىل من  أنو كززء العميل، طلب االئتمان( إلعالم يزب عىل األعضاء لدراج بند ف

الحصول  العضو  للمركز وبأنو من حق العميلعن المعلومات االئتمانية الخاصة ب للعضو الكشفالعميل أن يوافق عىل أنو يزو  

ي  العميل وسخة من تقرير  المركز عىلمن 
 . االئتمان 

 مركز الحق الحصول عىل خدمات  6.6

•  
 
وط هذه المدونة واتفاقية العضوي لن المركز  ما يحددهة، وبناًء عىل دفع الرسوم المقررة من المركز بحسب امتثال العضو لشر

ي يقدمها المركز 
 . من وقت آلخر فإنو يحق للعضو الحصول عىل كافة الخدمات والمنتزات التر

ي أو أّي خدمة من خدماتو ألّي عضو لذا رأى المركز أن العضو لم يستوف •
أّي  يحق للمركز أن يمتنع عن تقديم أّي تقرير ائتمان 

 
ً
ي او الخدمة مخالفا

ي يقررها المركز لمن  التقرير أو الخدمة المطلوبة أو كان طلب التقرير االئتمان 
 لألنظمةمن الضوابط التر

ي الدولة أو الضوابط المقررة بحسب 
 
ي حال لم يسدد العضو  التعليماتالقانونية المعمول بها ف

 
الصادرة عن المرصف، أو ف

ي أو الخدمة أو أّي تقارير ائتمانية أو خدمات سابقة، كما يحق للمركز تعليق أو وقف تقديم
أّي من  الرسم المقرر للتقرير االئتمان 

ي وسائل اإلعالم أو عن طريق لخطار األعضاء، عىل
 
ة ف ي جميع األحوال خدماتو بصورة مؤقتة ويتم اإلعالن عن تلك الفير

 
 أنو ف

 ال يؤثر ال يتحمل المركز أّية مسؤولية عن عدم تمكن األعضاء أو العمالء من الحصول عىل خدمات المركز، كما  المذكورة أعاله 

ي 
 
امذلك ف  العضو بتقديم المعلومات االئتمانية للمركز.  الير 

ط المعاملة بالمثل 6.7   شر

 العضو الذي يقدم معلومات
 
وطمركز لل ائتمانية لن  االستعالم لجراء يحق لو عند االستفسار أو  ،اتفاقية العضوية ويمتثل لشر

ي 
ي كافة أّي عميلعن  االئتمان 

  . العميل االئتمانية المتاحة للمركز عن معلوماتال، تلفر

 يةاالئتمانمعلومات الب االحتفاظ .7

ي قاعدة ي •
 
ي يتم فيها االحتفاظ بالمعلومات االئتمانية ف

 البيانات. حدد المركز المدة التر

م المركز بعدم ا5.1دون المساس بأحكام الفقرة " • ي المعلومات االئتمانية " أعاله يلير 
 
عن طريق الحذف أو اإلضافة بما لتعديل ف

ة  االئتمانية يخل بصحة ومصداقية المعلومات  . االحتفاظطوال فير

ي قاعدة البيانات، ويفوض العضو المركز  باالحتفاظيفوض العضو المركز  •
 
بالمعلومات االئتمانية المقدمة من جانبو للمركز ف

ي الدولة االئتمانبتبادل تلك المعلومات مع األعضاء اآلخرين ومراكز 
 
 لألنظمة الدستورية والقانونية المعمول بها ف

ً
 . األخرى وفقا

كشف عن هوية أّي من دون اللتطوير وتقديم منتزات جديدة  المحتفظ بها  المعلومات االئتمانية استخدام يحق للمركز  •

 العمالء و/أو األعضاء. 
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ي  .8
 
ي  حق العميل ف

 
اض الحصول عىل تقريره االئتمان  الشكاوى عىل المعلومات االئتمانية وتسوية واالعير

 بموجب أّي قانون أو بأمر من أّي جهة قضائية مختصة، يحق  الواردةمع مراعاة األحكام  •
ً
ي هذه المدونة ومالم يكن محظورا

 
ف

 للضوابط المتبعة  الشخ  المفوضألي عميل أو 
ً
ي الخاص بالعميل وفقا

من قبل الحصول عىل وسخة من التقرير االئتمان 

 .  المركز 

ي  •
 
اضحال كان للعميل أّي ف ، فيزب عليو لخطار ال ائتمانية عىل أي معلومة اعير ي

ي تقريره االئتمان 
 
ي نموذجوردت ف

 
 ف
ً
" مركز خطيا

تسوية الشكاوى" بشأن عدم اكتمال أو دقة أي بند من المعلومات االئتمانية المتنا ع عليها، مع تحديد التفاصيل المتعلقة 

ي  30ى خالل بموضوع الشكو 
  . يوم عمل من تاريخخخخخ استالم العميل لتقريره االئتمان 

ي " تسوية الشكاوى"، يقوم المركز  نموذجستالم عند ا •
 : باآلنر

 إلجراءات  •
ً
ي اكتمال أو دقة المعلومات االئتمانية المتنا ع عليها بأشع وقت بالتشاور مع األعضاء المعنيير  وفقا

 
التحقيق ف

ي المركز 
 
 . تسوية الشكاوى المتبعة ف

ي الشكوى، تبفر جزء من ملف  •
 
ي الشكوى  االئتمان للعميلأي معلومات متنا ع عليها قد تثار ف

 
ي ف

حتر يتم الفصل النهان 

 بتحديثها أو تصحيحها أو لعادة هيكلتها

ي يتم لصدارها للعميل يزب أن تتضمن جميع التقارير االئ •
ةتمانية التر ت مالحظة تحذيرية مفادها أن المعلوما الشكوى خالل فير

ي هي قيد التحقيق العميل قيد االئتمانية عن 
 . التحقيق ومتنا ع عليها، ويزب أن تشير لو البند أو البنود المتنا ع عليها والتر

ي  المركز وجميعيقوم  •
 
ي ذلك العميل( المشاركة ف

 
األعضاء باتخاذ كافة الزهود المعقولة لضمان أن جميع األطراف )بما ف

ي الشكاوى المقدمة تحت 
 
ام 9البند التحقيقات ف  . بأحكام هذه المدونة عىل الير 

ي حال تلفر  •
 
 بالشكاوى من  ف

ً
ي غضون خمسة )عىل العضو،  المركز يتوجبالعضو لشعارا

 
استالم  تاري    خ من ( أيام عمل5وف

 بتسوية  االئتمانية اإلشعار، باستكمال جميع التحقيقات الال مة بشأن المعلومات
ً
المتنا ع عليها وإعطاء المركز لخطارا

ي حذفها، أو تصحيحه االئتمانية الشكوى، وتقديم المشورة لذا كانت المعلومات
 ا، أو لبقائها عىل حالها. المتنا ع عليها ينبع 

 ةالمدونالشكاوى الخاصة باإلخالل أو مخالفة قواعد  .9

وط هذه المدونة، فبإمكانو قد األعضاء لذا كان لدى أّي عضو أو عميل اعتقاد بأن المركز أو أحد  • ط من شر لخطار  أخل بأي شر

، مع تحديد طبيعة الشكوى أو الخرق لبنود هذه المدونةمركز ال
ً
 . بذلك خطيا

ي  •
ي الشكوى بأشع وقت  الشكوى،عند تلفر

 
فإن المركز يقوم بالتحقق من طبيعة ومضمون الشكوى واستكمال تحقيقاتو ف

ي  ممكن واتخاذ جميع التدابير 
ي ذلك نتائج التحقيق وجميع ايراها مناسبة  التر

 
لتدابير وتزميع تقريره بشأن الشكوى بما ف

 . واإلجراءات المتخذة

ي غضون خمسة عشر )التحقيق  غير الممكن اكتمال منلذا كان    •
 
المركز بإبالغ  ( يوم عمل من تاريخخخخخ استالم الشكوى، يقوم15ف

 . التحقيق الستكمالمقدم الشكوى أنو يتطلب المايد من الوقت 

 بنتائج مركز يقوم ال •
ً
 . باتخاذها كنتيزة للتحقيق المركز  وبأي تدابير قام تحقيقالبإخطار صاحب الشكوى خطيا

جميع الخطوات الال مة  اتخاذ  فعىل المركز ، مدونةأي من متطلبات ال أنو قد تم اإلخالل أو مخالفة لو المركز  توصللذا  •

 . عىل الفور  تصحي  اإلخالل أو المخالفةل

 ما قد خالف أي من متطلبات لو مركز ال توصللذا  •
ً
 خط فعىل المركز أن المدونة، هذه أن عضوا

ً
 يرسل لشعارا

ً
بطبيعة المخالفة يا

 من استالم اإلشعار من المركز، ويتوجب عىل العضو 15ويطلب منو لجراء التصحي  الال م خالل خمسة عشر )للعضو 
ً
( يوما

 :  أن يقوم بما يىلي

o و  ؛ اتخاذ جميع الخطوات الال مة لتصحي  المخالفة 

o بالخطوات 
ً
ي قام والتدابير  لخطار المركز خطيا

  باتخاذها  العضو  التر
ً
 . لعدم وقوع المخالفة مستقبل
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 المعلومات االئتمانية مع المراكز والوكاالت االئتمانية خارج دولة قطرتبادل  .10

ي  •
 
ي دولة قطر يزو  للمركز الدخول ف

 
مع مراكز  ائتمانيةتبادل معلومات  اتفاقياتمع مراعاة األنظمة الدستورية والقانونية ف

 خارج دولة قطر.  ائتمانووكاالت 

ي عملية تبادل المعلومات مع المراكز والوكاالت االئتمانية خارج الدولة،  •
 
ي هذه المدونة ف

 
يتم لتباع القواعد المنصوص عليها ف

و يزو  
ّ
ط أال تتعارض تلك القواعد مع األنظمة  االتفاقعىل أن عىل قواعد عمل تنظم العمل بير  المركز والمراكز األخرى بشر

ي دو 
 
 لة قطر. الدستورية والقانونية ف

بير  المركز والمراكز والوكاالت االئتمانية خارج دولة قطر عىل قيمة الرسوم الخاصة بالتقارير والخدمات المتبادلة  االتفاقيتم  •

 بير  األطراف. 
 

 والقانون الواجب التطبيق االختصاص .11

ي دولة قطر 
 
ي هذه المدونة لألنظمة والقوانير  المعمول بها ف

 
ي  وتخت  المحاكم القطريةتخضع القواعد الواردة ف

 
بالنظر ف

ي قد تنشأ بناءً 
اعات التر ي هذه المدونة.  عىل ما  الي  

 
 جاء ف

 


