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عزيزي العميل،
من اأهم اأ�سباب اإن�ساء مركز قطر للمعلومات االئتمانية ن�سر الوعي واملعرفة وتعميق الثقافة االئتمانية يف املجتمع، 
ولتحقيق ذلك قمنا بت�سميم هذا الكتيب  الذي يحتوي على �سرح مف�سل للمعلومات وامل�سطلحات الواردة يف التقرير 

االئتماين.

Dear Subject,

One of the most important objectives of the establishment of Qatar Credit Bureau 
is to spread awareness, knowledge and deepen the credit culture in the society; 
therefore, we have designed this booklet, which contains a detailed explanation of 
the information and terms contained in the credit report.



الرقم املرجعي اخلا�ص بالتقرير
 Report Reference Number

املرجع #
# Reference

تاريخ ووقت ا�ستخراج التقرير
Date and time of report extraction

التاريخ والوقت
Date & time 

ا�سم م�ستخرج التقرير
 Name of person extracted the
report

 تقرير اأن�ساأ بوا�سطة: 
 Report Generated By

* جميع املبالغ املذكورة بالريال القطري
 *All amounts are reported in Qatari Riyal 

التقييم الرقمي

Credit Score
التقييم الرقمي: هو نظام تقييم ائتماين خا�ص مبركز قطر للمعلومات االئتمانية، يقوم بتحويل البيانات املوجودة يف التقرير االئتماين للعميل اإىل درجة عددية ترتاوح بني 3٥٠-8٥٠ درجة. هذه التقييم يتنباأ باأداء جميع الت�سهيالت 

االئتمانية م�ستقبال. كما ي�ستخدم لرتتيب العمالء وفًقا ملخاطر االئتمان املتوقعة م�ستقبال )كلما ارتفع التقييم قلت املخاطر(
Credit Scoring: is a credit bureau scoring system that converts the information contained in a credit bureau consumer profile into a numeric score, ranging from 350-850. This 
score is predictive of all future credit performance and is used to rank-order consumers based on the future credit risk (higher scores presenting lower risk)

البيانات ال�سخ�سية

 Profile
تاريخ الإبالغ

Date Reported

اجلن�س
Gender

تاريخ امليالد
Date of Birth

اجلن�سية
Nationality

ال�سم 
Name

تاريخ احل�سول على املعلومات من وزارة 
الداخلية 

 Date in which Subject’s
 information was reported by MOI

ذكر/ اأنثى 
 Male/ Female

تاريخ ميالد العميل
Subject’s date of birth

جن�سية العميل
Subject’s nationality

ا�سم العميل
Subject’s name



بيانات املعرف
 Identification Details

احلالة

Status

تاريخ انتهاء ال�سالحية

Expiry Date

تاريخ الإ�سدار

Issue Date

رقم املَُعِرف

ID Number

نوع املعرف

Identifier Type

م.

S.No
متويف/ االإقامة ملغاة اأو طبيعي/ 

االإقامة قيد االإجراء 
 deceased/ residency
 cancelled or normal/ residency
 under process

تاريخ انتهاء البطاقة ال�سخ�سية 

تاريخ انتهاء جواز ال�سفر 
ID expiry date

 Passport expiry date

تاريخ اإ�سدار البطاقة ال�سخ�سية

تاريخ اإ�سدار جواز ال�سفر
Date of ID issuing

                                                                           Date of passport issuing

رقم البطاقة ال�سخ�سية     

رقم جواز ال�سفر 
National ID number

Passport number

البطاقة ال�سخ�سية  

جواز �سفر 
National ID

Passport

ملخ�س الت�سهيالت الئتمانية الن�سطة

 Summary of Open Credit Facilities
عدد الت�سهيالت الئتمانية  بناء على عدد اأيام التاأخري

Number of Credit Facilities based on days in arrears

اجمايل املبلغ املتاأخر
 Total Amount in
Arrears

اإجمايل اللتزامات املالية 
للعميل

Total Exposure

ال�سقف الئتماين املوافق عليه
 Credit Facility Sanction
Amount / Limit

عدد الت�سهيالت 
الئتمانية 

No. of Loans

نوع اللتزام
 Liability
Indicator

180+ 90-179 60-89 30-59 1-29 0

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية 
املتاأخرة ملدة 

18٠ يوم فاأكرث
 Total
 number of
 CFs that
 are  in
  arrears for
 180 days
and more

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية 
املتاأخرة ملدة 
9٠-179 يوم

 Total
 number
 of CFs
  that are
 in arrears
 for 90-179
days

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية 
املتاأخرة ملدة 

6٠-89 يوم
 Total
 number
 of CFs
 that
 are  in
 arrears
for  60-
89 days

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية 
املتاأخر ملدة 
3٠-٥9 يوم

 Total
 number
 of CFs
  that are
 in arrears
 for  30-59
days

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية 
املتاأخر ملدة 

1-٢9 يوم
 Total
 number
 of CFs
 that are in
  arrears for
 1-29 days

ال يوجد 
تاأخري يف 

ال�سداد

 No
 days in
arrears

جمموع مبالغ الت�سهيالت 
االئتمانية املتاأخرة 

 Total overdue
 amount across
 all the credit
facilities

جمموع االأر�سدة القائمة- 
اأ�سول واأرباح للت�سهيالت 

االئتمانية 
 Total outstanding
 principal and interest
 amount across all the
credit facilities

  اإجمايل مبلغ القر�ص/ احلد 
االئتماين املمنوح كما يف تاريخ 

التقرير
 Total amount of loan/limit
 sanctioned as on the
Reporting Date

اإجمايل عدد القرو�ص 
املوجودة لدى العميل 

�ساحب التقرير 
 Total number of
 loans owned by
the Subject

نوع ح�ساب العميل: 
�سركة، فردي، 

م�سرتك، �سامن
 Type of account
 of Subject:
 company,
 individual, joint,
 guarantor



ملخ�س الت�سهيالت الئتمانية املغلقة / املعدومة
Summary of Closed / Written Off Credit Facilities

عدد مرات التاأخر عن ال�سداد
Number of times overdue

اإجمايل املبلغ املعدوم
 Total Amount

Written Off

عدد الت�سهيالت 
الئتمانية 

املعدومة
 No. of CFs
Written Off

اأعلى مبلغ يف 
املتاأخرات

 Highest
 Amount in

Arrears

عدد الت�سهيالت 
الئتمانية املتاأخرة

 No. of CFs
Arrears

عدد خطابات 
العتماد و ال�سمان

 No. of LCs and
LGs

عدد الت�سهيالت الئتمانية 
املغلقة

 Total No. of CFs
Closed180+ 90-179 60-89 30-59 1-29

عدد املرات التي 
تاأخر فيها العميل 
عن ال�سداد الأكرث 

من 18٠ يوم
 Number of
 days of late
 installment
 for more
 than 180
 days

عدد املرات 
التي تاأخر فيها 

العميل عن 
ال�سداد خالل 
9٠- 179 يوم 

 Number
 of days
 of late
 installment
 for 90-179
days

عدد املرات 
التي تاأخر فيها 

العميل عن 
ال�سداد خالل 
6٠- 89 يوم 

 Number
 of days
 of late
 installment
  for 60-89
days

عدد املرات 
التي تاأخر فيها 

العميل عن 
ال�سداد خالل 
3٠- ٥9 يوم 

 Number of
 days of late
 installment
 for 30-59
days

عدد املرات التي 
تاأخر فيها العميل 
عن ال�سداد خالل 

1-٢9 يوم
 Number of
 days of late
 installment
 for 1- 29
days

قيمة املبلغ االإجمايل 
املعدم من قبل 
املوؤ�س�سة املالية 

 Total number
 of written off
 facilities by
 the member
 institution

جمموع 
الت�سهيالت 

االئتمانية املعدومة 
 Total
 number of
 written off
facilities

اأعلى مبلغ متاأخر يف 
اأخر ثالث �سنوات

 Highest
 amount in
 arrears in the
last 3 years

عدد الت�سهيالت 
االئتمانية املتاأخرة

 Number of CFs
in arrears

جمموع عدد خطابات 
ال�سمان واالعتماد 

املغلقة 

 Total number of
 closed Letters
 of Credit &
guarantee

جمموع الت�سهيالت االئتمانية 
املغلقة    

 Total number of
closed credit facilities

تفا�سيل ال�سيكات املرجتعة
  Dishonored Cheques Details

تاريخ الإبالغ
Reporting On

نوع احل�ساب
Issuing Capacity

�سبب ارجتاع ال�سيك
Reason for Dishonor

رقم احل�ساب
 Account
Number

مبلغ ال�سيك
Cheque Amount

رقم ال�سيك
Cheque Number

تاريخ الإرجاع
Dishonor Date

م.
S.No

اآخر تاريخ قام به الع�سو بتقدمي بياناته 
ملركز قطر للمعلومات االئتمانية

 Latest date in which the
 member reported data to
 Qatar Credit Bureau

ح�ساب �سخ�سي / م�سرتك
 Joint / Owner

�سبب اإرجاع ال�سيك
 Reason for which
 the Cheque was
dishonored

رقم ح�ساب العميل
 Current
 account
 number of the
Subject

قيمة ال�سيك املرجتع 
 Amount of the

 dishonored
Cheque

الرقم املت�سل�سل لل�سيك املرجتع

 Serial number of the
dishonored Cheque

تاريخ االإبالغ عن ال�سيك 
املرجتع

 Dishonored Cheque
Reporting date



تفا�سيل الت�سهيالت الئتمانية

  Credit Facilities Details
�سمانات عينية
Secured

اللتزام 

Liability

دورية ال�سداد 

Repayment Frequency

العملة 

Currency

ر�سيد القر�س 

Outstanding

�سقف الئتمان - اأ�سل القر�س 

 Credit Limit (or)
Sanction Amount

وجود ق�سية قانونية  / 

اإ�سارة اإذا كان هذا القر�ص 
ممنوح ب�سمان عيني اأم ال

To indicate if the 
loan is secured 
or not

املالك/ ال�سريك 
Owner/ joint

دورية ال�سداد: �سهري اأو �سنوي، اأو كما اتفق 
العميل مع اأع�ساء املركز 

 Time of installment for repayment
 amount  (every month/ every
 year…etc.) as agreed by the
 Subject with the member institution

نوع العملة التي منح بها 
الت�سهيل االئتماين 

 Credit facility
 sanctioned
 currency

ر�سيد القر�ص املتبقي 
�سداده 

 remaining
 outstanding
amount

مبلغ القر�ص/احلد الذي مت 
منحه للعميل

 amount of loan/limit
sanctioned

املبلغ املمنوح
Disbursement

تاريخ الإبالغ 
Reported On

تفا�سيل اآخر دفعة 
Last Repayment Details

تاريخ انتهاء ال�سالحية - 
تاريخ ال�ستحقاق 

 Expiry Date (or)
Maturity Date

ال�سقف الئتماين 
للعميل 

Subject Limit

اأعلى ائتمان 

 Highest Credit

قيمة املبلغ الذي مت �سرفه 
من �سقف االئتمان/ا�سل 

القر�ص 
 Amount that

 has been
 disbursed out of
 the sanctioned

amount/limit

اآخر تاريخ قام به 
الع�سو بتقدمي بياناته 
ملركز قطر للمعلومات 

االئتمانية 
 The latest
 date in which
 the member
 reported data
 to Qatar Credit
Bureau

مبلغ وتاريخ اآخر ق�سط مت دفعه
Last payment date and amount

التاريخ املتوقع لالنتهاء 
من ت�سديد جميع دفعات 

الت�سهيل االئتماين 

 Date of expected
closing facility

احلد االئتماين العام 
الذي و�سعه الع�سو 
الأق�سى مبلغ ) عرب 

جميع الت�سهيالت 
االئتمانية( التي ميكن 

تقدميه للعميل  
 Global Credit
 Limit set by the
 member for
 the maximum
 amount (across
 all credit
 facilities) that
 can be offered to
 the Subject

 اأعلى مبلغ مت ا�ستخدامه يف 
البطاقة االئتمانية طوال الـ 1٢ 

االأ�سهر ال�سابقة
Maximum amount of 
money used (Credit 
Card) in last 12 
months period

نوع الت�سهيل الئتماين

 نوع الت�سهيل االئتماين املمنوح للعميل �سواء كان )قر�ص 
/ م�ساومة اأو مرابحة / بطاقة ائتمانية ... الخ(

Loan Type
 Type of credit facility given to the
 Subject whether it is (term loan /

 Musawama and Murabaha / credit
(card … etc

حالة القر�س
و�سع الت�سهيل االئتماين اإذا كان : موافق عليه ومل 

ُي�سرف بعد / اأو ن�سط / اأو مغلق / اأو معدم / اأو معلق
Loan Status

 Credit facility’s status: Sanctioned
 but not disbursed / Active / close /

written off / suspended

تاريخ وقيمة الق�سط القادم
 Date and amount of the next expected installment

تفا�سيل الق�سط القادم 

Next Installment

عدد االأق�ساط املتبقية 
التي يتعني دفعها 

 Number of
 remaining
 installments to
be paid

عدد الأق�ساط املتبقية

 Remaining Number
of Installments



ا�سم ال�سامن ورقم الهوية 
Guarantor name and ID number

ال�سامن 
Guarantor

رقم احل�ساب

هو رقم احل�ساب الذي مت تعيينه بوا�سطة مزود 
البيانات حل�ساب العميل وح�سب ما يتم االحتفاظ به 

داخل االأنظمة الداخلية ملزود البيانات

Account number
Account number assigned by the 

data provider to the Subject’s 
Account and as maintained within 

the data provider’s internal systems

�سبب اإغالق الت�سهيل الئتماين
Reason for closing facility

�سبب الإغالق
Reason for Closure

تاريخ اإغالق الت�سهيل الئتماين
Date of closing facility

Closing Date

تاريخ الإغالق
�سبب اإعدام املوؤ�س�سة املالية للقر�ص

Reason member institution has written off the amount
�سبب اإعدام الدين

 Reason for Amount
Written Off

قيمة املبلغ االإجمايل املعدم من قبل 
املوؤ�س�سة املالية

Total amount of money 
written off by the member 
institution

املبلغ املعدوم 
 Amount Written

Off

تاريخ اأول دفعة متاأخرة ال�سداد
 Date of first late
installment

تاريخ بدء التاأخر 
 Arrears
Started Date

عدد االأيام متاأخرة ال�سداد
 Number of days in
arrears

عدد اأيام التاأخري 
Days in Arrears

قيمة مبلغ الدفعات متاأخرة ال�سداد
Amount of late installments

املبلغ املتاأخر 
Arrears Amount

 اأ�سباب اإعادة جدولة الدين )ب�سبب حدوث تغيري يف الفرتة الزمنية اأو تغيري مبلغ القر�ص اأو 
زيادة قيمة الق�سط اأو متديد اأو تق�سري فرتة ال�سداد(

 Reasons for restructuring the facility due to tenor change,
 facility amount change, instilment amount change or length of
repayment

�سبب اإعادة اجلدولة 
 Reason for
Restructure

تاريخ بدء اإعادة اجلدولة للت�سهيل 
االئتماين

Date of restructuring a 
credit facility

تاريخ اإعادة اجلدولة 
 Restructured

Date

الت�سهيالت االئتمانية املتاأخرة ملدة )اأكرث من 18٠ يوم( 

 (180) Days and more Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)9٠- 179( يوم 

 (90 - 179) 
Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد )6٠- 
89( يوم 

 (60 - 89) Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)3٠- ٥9( يوم 

 (30 - 59) 
Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)1-٢9( يوم 

 (1 - 29) 
Days 
Overdue

غري متاأخر يف �سداد الق�سط 

 Not delinquent – (0 days 
in overdue)

تاريخ الت�سهيل الئتماين خالل 24 الأ�سهر ال�سابقة

يو�سح اجلدول عدد االأيام التي تاأخر العميل عن 
ال�سداد خالل ال ٢4 �سهر املا�سية

 Credit facility history 
during last 24 Months

 Detailed table showing number of
 days of late installments during last
24 months

 ت�سهيل ائتماين 
مع �سمان عيني

 Secured
 Credit
Facility

 ت�سهيل ائتماين 
بدون �سمان عيني    
 Unsecured
 Credit
Facility

 يظهر يف حال وجود ق�سية 
قانونية على العميل

 In case there are a legal
 case on the Subject

 �سعار البنك اأو املوؤ�س�سة               

Logo of Bank or Institution



ح�سابات �سركات الت�سال 

  Telecom Details
اأعلى ا�ستخدام 

Highest Utilization

اأخر مبلغ مت دفعه 
Last Amount Paid

اأخر فاتورة 
Last Bill Amount

�سقف الئتمان 
Credit Limit

تاريخ فتح احل�ساب 
Account Start Date

 

اأعلى حد ال�ستخدام الر�سيد 
 Maximum usage
limit

اآخر مبلغ مت دفعه بوا�سطة العميل
 Amount last paid by the
Subject

اإجمايل مبلغ الفاتورة الآخر فاتورة 
)مبا يف ذلك مبلغ فرتة الفوترة 

االأخرية واملتاأخرة، اإن وجدت(
Total bill amount of 
the last bill (including 
the amount for the last 
billing period and the 
overdue, if any)

احلد االئتماين كما وافق عليه مزود 
البيانات

 Credit limit as approved by the
 data provider

تاريخ تفعيل احل�ساب من قبل املزود
 Date the account was activated
by the Provider

�سركة الت�سال
ا�سم �سركة الت�سال 

 Telecom
Name of the telecom company

احلالة
حالة احل�ساب �سواء ن�سط اأو مغلق

Status
 Account status whether it is

active or not active
تاريخ الإبالغ 

Reported On

عدد اأيام التاأخري 
Days in Arrears

املبلغ املتاأخر 
Arrears Amount

مبلغ ال�ستخدام غري املفوترة 
Unbilled Usage Amount

ر�سيد احل�ساب 
Account Balance

رقم احل�ساب
هو رقم احل�ساب الذي مت تعيينه بوا�سطة 

مزود البيانات حل�ساب العميل وح�سب ما يتم 
االحتفاظ به داخل االأنظمة الداخلية ملزود 

البيانات
Account number

 Account Number assigned
 by the data provider to the
 Subject’s account and as
 maintained within the data
provider’s internal systems

اآخر تاريخ قام به الع�سو 
بتقدمي بياناته ملركز قطر 

للمعلومات االئتمانية 
 Latest date in
 which the member
 reported data
 to Qatar Credit
Bureau

عدد االأيام متاأخرة ال�سداد
 Number of days in
arrears

قيمة مبلغ الدفعات املتاأخرة 
بال�سداد

 Amount of late
installments

مبلغ اال�ستخدام الذي مل يتم اإ�سدار فاتورة 
به حتى االآن للعميل، لال�ستفادة من اخلدمة 

املعينة من تاريخ اآخر فاتورة حتى تاريخ 
االإبالغ

 Usage amount that is yet to
 be billed to the Subject for
 the utilization of the particular
 service from the last billed
date until the reporting date

ر�سيد احل�ساب بالكامل للح�ساب مبا يف ذلك 
اجلزء احلايل واملتاأخرات، اإن وجدت، وجميع 

الر�سوم االأخرى املطبقة اأخرًيا اعتباًرا من تاريخ 
االإبالغ 

 Entire account balance amount for
 the account including the current
 and arrears portion if any and all
 other charges last applied as of
 the reporting date

الت�سهيالت االئتمانية املتاأخر 
ملدة )اأكرث من 18٠ يوم( 

 (180) Days and 
more Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)9٠- 179( يوم 
 (90 - 179) 

Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)6٠- 89( يوم 
 (60 - 89) 

Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد )3٠- ٥9( 
يوم 

 (30 - 59) Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)1-٢9( يوم 

 (1 - 29) 
Days 
Overdue

غري متاأخر يف �سداد الق�سط 

 Not delinquent – (0 days in overdue)

تاريخ احل�ساب خالل الأ�سهر ال 24 ال�سابقة

يو�سح اجلدول عدد االأيام التي تاأخر العميل 
عن ال�سداد خالل ال ٢4 �سهر املا�سية 

 Account history during last 
24 Months

Table shows the number of 
days of late installments during 

last 24 months



�سعار �سركة االت�سال 
Logo of telecom company

ح�سابات يكفلها العميل

  Guaranteed Credit Facility Details
اللتزام

Liability

دورية ال�سداد
Repayment Frequency

العملة
Currency

ر�سيد القر�س 
Outstanding

�سقف الئتمان - اأ�سل 
القر�س

 Credit Limit
 (or) Sanction

Amount

 / 
وجود 
ق�سية 
قانونية

املالك/ ال�سريك/ ال�سامن 
 Owner/ joint/
guarantor

دورية ال�سداد: �سهري اأو �سنوي، على ح�سب �سيا�سة 
البنك وكما اتفق العميل مع اأع�ساء املركز 

Time of installment for repayment 
amount (every month/ every year…
etc.) as agreed by the Subject with 
the member institution

نوع العملة التي منح بها 
الت�سهيل االئتماين 

 Credit facility
 sanctioned
currency

ر�سيد القر�ص املتبقي �سداده 
Remaining outstanding amount

مبلغ القر�ص/احلد 
الذي مت منحه للعميل 
 The amount
 of loan/limit
sanctioned

تاريخ الإبالغ 
Reporting on

تفا�سيل اآخر دفعة 
Last Repaid Details

تاريخ انتهاء ال�سالحية 
- تاريخ ال�ستحقاق 

 Expiry Date (or)
Maturity Date

ال�سقف الئتماين للعميل 
Subject Limit

اأعلى ائتمان 
 Highest Credit

اآخر تاريخ قام به الع�سو 
بتقدمي بياناته ملركز قطر 

للمعلومات االئتمانية 
 Latest date in
 which the member
 reported data to
Qatar Credit Bureau

مبلغ وتاريخ اآخر ق�سط مت دفعه
               Last payment date and amount

املبلغ املمنوح
Disbursement

قيمة املبلغ الذي مت �سرفه من �سقف االئتمان/ا�سل 
القر�ص

The amount that has been disbursed 
out of the sanctioned amount/limit

التاريخ املتوقع 
لالنتهاء من ت�سديد 

جميع دفعات الت�سهيل 
االئتماين 

 Expected date 
 for closing all
 credit facilities

احلد االئتماين العام الذي و�سعه الع�سو الأق�سى 
مبلغ ) عرب جميع الت�سهيالت االئتمانية( التي 

ميكن تقدميه للعميل 
 Global Credit Limit set by the
 member for the maximum amount
 (across all credit facilities) that can
 be offered to the Subject

اأعلى مبلغ مت 
ا�ستخدامه يف 

البطاقة االئتمانية 
طوال الـ 1٢ االأ�سهر 

ال�سابقة
 Maximum
 amount of
 money used
 (Credit Card)
 in last 12
months period

نوع الت�سهيل الئتماين
 نوع الت�سهيل االئتماين املمنوح للعميل �سواء كان )قر�ص / 

م�ساومة اأو مرابحة / بطاقة ائتمانية ... اإلخ( 
Loan Type

 Type of credit facility given to the
 account whether it is (term loan /

 Musawama and Murabaha / credit
(card … etc



تاريخ وقيمة الق�سط القادم
Date and amount of the next expected installment

تفا�سيل الق�سط القادم 

 Next
Installment

عدد االأق�ساط املتبقية التي يتعني دفعها
 Number of remaining installments 
to be paid

عدد الأق�ساط 
املتبقية 

 Remaining
 Number of
Installments

حالة القر�س
و�سع الت�سهيل االئتماين اإن وجد: موافق عليه ومل ُي�سرف 

بعد / اأو ن�سط / اأو مغلق / اأو معدم / اأو معلق
Loan Status

 Credit facility’s status: Sanctioned but
 not disbursed / Active / close / written

off / suspended
ا�سم املقرت�ص ورقم الهوية

borrower name and ID number
املقرت�س 

Borrower
�سبب اإغالق الت�سهيل االئتماين

Reason for closing facility
�سبب الإغالق 

 Reason for
Closure

تاريخ اإغالق الت�سهيل االئتماين
Date of closing facility

تاريخ الإغالق 

Closing Date

�سبب اإعدام املوؤ�س�سة املالية للقر�ص
 Reason member institution has written off the amount

�سبب اعدام املبلغ 

 Reason for
 Amount
Written Off

قيمة املبلغ االإجمايل املعدم من قبل املوؤ�س�سة املالية
 Total amount of money written off
 by the member institution

املبلغ املُعَدم 

 Amount
Written Off

تاريخ اأول دفعة متاأخرة 
ال�سداد

 Date of first late
 installment

تاريخ بدء التاأخر

 Arrears Start
Date

عدد االأيام متاأخرة 
ال�سداد

 Number of days in
arrears

عدد اأيام التاأخري 
 Days in
Arrears

قيمة مبلغ الدفعات متاأخرة ال�سداد
Amount of late installments

املبلغ املتاأخر 

 Arrears
Amount

هناك عدة اأ�سباب الإعادة اجلدولة اإما زيادة مبلغ القر�ص اأو زيادة قيمة الق�سط اأو 
زيادة فرتة ال�سداد اأو تق�سري مدة ال�سداد 

 Reasons for restructuring the facility due to tenor change,
 facility amount change, extend or shorten the length of
repayment period

�سبب اإعادة اجلدولة 
 Reason for
Restructure

تاريخ بدء اإعادة اجلدولة للت�سهيل االئتماين
 Date of restructuring a credit
facility

تاريخ جدولة القر�س 

 Restructuring
Date

 الت�سهيالت االئتمانية املتاأخرة ملدة )اأكرث
 )من 18٠ يوم

 (180) Days and more 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد 
)9٠- 179( يوم

 (90 - 179) 
Days 
Overdue

متاأخر يف ال�سداد )6٠- 
89( يوم

 (60 - 89) Days 
Overdue

 متاأخـر فـي ال�سداد
 )3٠- ٥9( يوم

 (30 - 59) 
Days 
Overdue

تاأخر يف ال�سداد 
)1-٢9( يوم

  (1 -29) 
Days 
Overdue

غري متاأخر يف �سداد الق�سط
 Not delinquent – (0 days in 

overdue)

تاريخ الت�سهيل الئتماين خالل 24 الأ�سهر ال�سابقة

يو�سح اجلدول عدد االأيام التي تاأخر العميل عن ال�سداد 
خالل ال ٢4 �سهر املا�سية

     Credit facility history during last 24

  Months

 Detailed table showing number of days of
late installments during last 24 months



ت�سهيل ائتماين مع �سمان    
Secured Credit Facility

ت�سهيل ائتماين بدون 
�سمان عيني   

 Unsecured
 Credit
Facility

يظهر يف حال وجود ق�سية قانونية على العميل                              
 In case there are a legal case on the
 Subject

�سعار البنك اأو املوؤ�س�سة               
Logo of Bank or Institution

تفا�سيل ال�ستعالم                                  تواريخ التقارير التي �سحبت من قبل املوؤ�س�سات الأع�ساء ب�ساأن العميل يف الأ�سهر الـ 12 ال�سابقة 

 History information of report pulled out by the member institution on the Subject during the last 12 months                 Inquiry Details
ا�ستعالم من قبل: 

Inquired By

املبلغ املطلوب 
 Application
Amount

نوع الت�سهيل الئتماين 

Credit Facility Type

�سبب ال�ستعالم 

Purpose of Inquiry

تاريخ ال�ستعالم 

Inquiry Date

م. 
S.No

ا�سم املوؤ�س�سة الع�سو التي ا�ستعلمت عن العميل �ساحب 
التقرير

 Institution name which inquired about
the account

قيمة مبلغ الت�سهيل 
االئتماين 

 Amount of credit
facility

نوع الت�سهيل االئتماين الذي طلبه العميل من 
املوؤ�س�سة الع�سو باملركز

 Type of credit facility the Subject
 requested from the member
 institution

�سبب اال�ستعالم عن العميل 
�ساحب التقرير 

 Reason for inquiring
about the account

تاريخ اال�ستعالم عن العميل �ساحب التقرير 
 Date on which inquiry was made on
the account

بيانات العالقة 

 Relationship Details
اجلهة املزودة 

باملعلومات 

Reported By

تاريخ الإبالغ 

 Date
Reported

تاريخ امليالد / تاريخ الت�سجيل 

 DOB / Date of
Registration

حالة العالقة

 Relationship
Status

نوع الكيان ذو ال�سلة 

 Related Entity
Type

نوع العالقة

 Nature of
Relationship

رقم املَُعِرف

ID Number

ا�سم الكيان/ ال�سم ال�سخ�سي 

Entity / Individual Name

م.
S.No

ا�سم املوؤ�س�سة الع�سو 
التي زودت املركز 

باملعلومات
 Name of
 institution that
 provide the
 information to
 the Bureau

تاريخ احل�سول 
على املعلومات

 Data
 reporting
date

تاريخ امليالد / تاريخ الت�سجيل 
كما ورد من املوؤ�س�سة الع�سو 

باملركز 
 Date of birth/ Date 
 of registration as
 provided by the
 member institution

ن�سط/ غري ن�سط 
 Active/ not
 active

نوع الكيان: �سخ�سي/ 
جتاري 

 Entity type:
 Individual /
commercial

نوع العالقة مع العميل اإذا ما كان 
جتاري اأو �سخ�سي اأو و�سي كما 
ورد من املوؤ�س�سة الع�سو باملركز 

 Type of relationship
 with account,
 commercial, personal
 or guardian as provided
 by the member
 institution

رقم الهوية لل�سخ�ص اأو 
للجهة كما ورد من املوؤ�س�سة 

الع�سو للمركز
 Number of
 identification of
 individual entity as
 provided by the
  member institution
 

ا�سم ال�سخ�ص اأو اجلهة كما ورد من 
املوؤ�س�سة الع�سو باملركز 

 Name of individual or entity
 as provided by the member
  institution



التاريخ الوظيفي 

  Employment Details
اجلهة املزودة بالبيانات 

Reported By

تاريخ الإبالغ 

Date Reported

الدخل ال�سنوي 

Annual Income

تاريخ نهاية اخلدمة 

Date Separated

تاريخ التعيني 

Date Hired

امل�سمى الوظيفي 

Designation

جهة العمل 

Employer Name

نوع العمل 

Employment Type

م. 

S.No
ا�سم املوؤ�س�سة الع�سو باملركز 

التي زودت باملعلومات 
 Name of member
 institution that
 provided the
 information to the
 Bureau

اآخر حتديث ملعلومات العميل 
مت�سمنُة تاريخه الوظيفي 

كما ورد من املوؤ�س�سة الع�سو 
باملركز 

 Latest update
 of the client’s
 data, including
 employment history,
 as provided by
member institution

مبلغ الدخل ال�سنوي للعميل 
كما ورد من املوؤ�س�سة الع�سو 

باملركز
 Client’s annual
 income as provided
 by member
institution

تاريخ ترك العمل اأو 
التقاعد كما ورد من 

املوؤ�س�سة الع�سو باملركز 
 Date of client’s
 resignation
 or retirement
 as provided
 by member
institution

تاريخ تعيني العميل 
يف عمله كما ورد 

من املوؤ�س�سة الع�سو 
باملركز

 Date of hiring
 the client
 as provided
 by member
 institution

م�سمى العميل 
الوظيفي/ املهني 

كما ورد من املوؤ�س�سة 
الع�سو باملركز

 Name of client’s
 job as provided
 by the member
 institution

ا�سم ال�سركة اأو الهيئة 
اأو الوزارة التي يعمل 

بها العميل كما ورد من 
املوؤ�س�سة الع�سو باملركز 

 Name of client’s
 employer/ name of
 client’s work place
 as provided by the
 member institution

نوع عمل العميل اإذا كان 
موظف براتب اأو يزاول عمل 

حر كما ورد من املوؤ�س�سة 
الع�سو باملركز 

 Type of employment,
 if the client is
 salaried or self-
 employed, as
 provided by the
member institution

بيانات الت�سال 

 Contact Details
اجلهة املزودة بالبيانات 

Reported By

تاريخ الإبالغ 

Date Reported

رقم الت�سال/الربيد الإلكرتوين 

Contact Number\E-mail

نوع الت�سال 

Contact Type

م. 

S.No
ا�سم املوؤ�س�سة الع�سو املزودة بالبيانات

 Name of Institution provided data to
 the Bureau

تاريخ احل�سول على البيانات
Data reporting date

رقم الهاتف / اجلوال/ عنوان الربيد االلكرتوين 
 Telephone Number/ Mobile Number/ E-mail
address

هاتف/ جوال/ الربيد االلكرتوين 
Telephone/ Mobile/ E-mail

تنويه: املعلومات الواردة يف هذا التقرير اأُعدت ا�ستنادًا اإىل البيانات املقدمة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأع�ساء وال متثل بال�سرورة راأي مركز قطر للمعلومات االئتمانية ب�ساأن املالءة اأو اجلدارة املالية لل�سخ�ص املتقدم اأو االأ�سخا�ص املتقدمني بطلب 
احل�سول على ت�سهيل ائتماين. مت توفري املعلومات الواردة يف هذا التقرير على اأ�سا�ص من ال�سرية التامة وال يجوز الك�سف عنها الأي �سخ�ص اآخر. يجب ا�ستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير يف االغرا�ص امل�سموح بها فقط. جميع الك�سوفات والبيانات ذات 

ال�سلة باملقرت�ص والواردة يف هذا التقرير هي امل�سوؤولية احل�سرية والوحيدة للبنوك اأو املوؤ�س�سات املالية املعنية دون وقوع اأي م�سوؤولية قانونية مبا�سرة اأو تبعية على مركز قطر للمعلومات االئتمانية. 

DISCLAIMER: THE INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT HAS BEEN COMPILED BASED ON THE DATA PROVIDED BY BANKS/FINANCIAL INSTITUTIONS AND DOES 
NOT REPRESENT THE OPINION OF THE QATAR CREDIT BUREAU ON THE CREDIT WORTHINESS OR SUITABILITY OF THE Subject(S) FOR ANY CREDIT FACILITY. THE 
INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT IS SUPPLIED ON A STRICTLY CONFIDENTIAL BASIS TO YOU AND SHALL NOT BE DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON. 
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS REPORT SHALL BE USED ONLY FOR THE PERMISSIBLE PURPOSE. ALL STATEMENTS / DATA RELATING TO THE Subject(S) 
IN THIS REPORT IS THE EXCLUSIVE AND SOLE RESPONSIBLITY OF CONCERNED BANKS / FINANCIAL INSTITUTIONS WITHOUT ANY DIRECT OR CONSEQUENTIAL 
LIABILITY OR RESPONSIBILITY ON THE QATAR CREDIT BUREAU.

ÊÉªàF’G ôjô≤àdG äÉë∏£°üeCredit Report Terms
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