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 مركز قطر للمعلومات االئتمانیة 
 

 : *مسؤول االلتزام -۱
 

مجل�س إدارة مص�رف قط�ر  الص�ادر م�ن  ۲۹/٦/۲۰۰۸بت�اریخ  ٥/۲۰۰۸إشارة إلى القرار رق�م 

 ).۲۲ملحق رقم ( (Credit Bureau)المركزي بإنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانیة 

    بالدول����ة القی����ام بترش����یح أح����د مس����ئولي االلت����زام العامل����ة تموی����لعل����ى كاف����ة ش����ركات ال

(Compliance Officer) ل��دیھا لیك��ون حلق��ة اتص��ال م��ع  المرك��ز وإرف��اق كاف��ة البیان��ات ،

 الخاصة بھ في أسرع وقت ممكن .

الشیخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئیس تنفیذي لمركز قطر للمعلومات  سعادة تعیین** -۲

 .االئتمانیة 

 :لتدقیق البیانات e DATEنامج بر -۳

لت�دقیق بیان�ات ش�ركات التموی�ل الخاص�ة بمرك�ز قط�ر  e DATE*** تركی�ب واس�تخدام برن�امج 

 للمعلومات االئتمانیة .

ف��ي إط��ار اس��تكمال مش��روع مرك��ز قط��ر للمعلوم��ات االئتمانی��ة ، وألغ��راض س��المة تجھی��ز 

ك���ز ، ت���م تط���ویر برن���امج             وت���دقیق ومراجع���ة بیان���ات ش���ركات التموی���ل قب���ل إرس���الھا للمر

e DATE . والذي یقوم بعملیة جمع وتجھیز وتدقیق البیانات المطلوبة 

ھ��و م��ن أنج��ح الحل��ول المعلوماتی��ة لجم��ع وتجھی��ز البیان��ات االئتمانی��ة  e DATEإن برن��امج 

 -المطلوبة من شركات التمویل لما لھ من الممیزات والفوائد التالیة :

اج البیانات م�ن مختل�ف األنظم�ة المص�رفیة األساس�یة عل�ى س�بیل القدرة على استخر -

 . Flex cube, Finnacle, Equation, Finn One, Bank Masterالمثال 

القدرة عل�ى إرس�ال البیان�ات االئتمانی�ة ب�دون أي ت�أخیر وب�الجودة المطلوب�ة م�ن قب�ل  -

 مركز قطر للمعلومات االئتمانیة.
 عتمدة إلدخال البیانات.القدرة على التعرف على عدة صیغ م -

 
  ۷/۷/۲۰۰۹تاریخ  ۱۱/۲۰۰۹* تعمیم 

  ۷/۷/۲۰۰۹تاریخ  ۱۲/۲۰۰۹** تعمیم 
 ۲٤/٥/۲۰۱۰تاریخ  ۱۳/۲۰۱۰*** تعمیم 
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التوحید المعیاري لبیانات شركات التمویل المفھرسة حسب الص�یغ المح�ددة م�ن قب�ل  -

مرك��ز قط��ر للمعلوم��ات االئتمانی��ة م��ن دون تغیی��ر ف��ي المص��در األساس��ي أو النظ��ام 

 المصرفي األساسي.
تزید م�ن قواعد التحقق من صحة البیانات تمكن من التحقق من دقة البیانات وبالتالي  -

 مستوى قبول البیانات من قبل مركز قطر للمعلومات االئتمانیة.
تس�ھل لش�ركات التموی�ل القی�ام ب�اإلجراءات التص�حیحیة  e DATEأخطاء التحقق في  -

 من المصدر األساسي قبل إرسال البیانات لمركز قطر للمعلومات االئتمانیة.
رك��ز قط��ر للمعلوم��ات تجمی��ع البیان��ات الص��حیحة ف��ي الص��یغة المعتم��دة م��ن قب��ل م -

 االئتمانیة تؤمن االلتزام بھیكل الملفات المرسلة.
ی��وفر لمس��تخدمي ش��ركات التموی��ل س��ھولة القی��ام بالعملی��ات بش��كل ش��ھري (إرس��ال  -

 البیانات).
یمث��ل آلی��ة إلدارة التغی��رات ف��ي الص��یغة المعتم��دة إلدخ��ال البیان��ات وقواع��د التحق��ق  -

 المتعلقة بھا.
 باللغة االنكلیزیة والعربیة.قدرة استخراج البیانات  -
 تخفیض نسبة األخطاء في البیانات إلى أدنى المستویات. -
 إرسال البیانات إلى المركز بدون تأخیر. -

 لذا وبناء على ما سبق توضیحھ فلقد تقرر مایلي:

عل��ى جمی��ع ش��ركات التموی��ل العامل��ة ف��ي دول��ة قط��ر تركی��ب واس��تخدام برن��امج  )۱(

eDATE ن��ات المطلوب��ة وإرس��ال المعلوم��ات المالی��ة ألغ��راض جم��ع وت��دقیق البیا

 للمركز، وذلك بالتنسیق والتعاون الكامل مع مركز قطر للمعلومات االئتمانیة.

 تتحمل شركات التمویل التكالیف المالیة المتعلقة بھذا الشأن. )۲(

 الھیكل التنظیمي لمركز قطر للمعلومات االئتمانیة :* -٤

بإنش�اء مرك�ز  ۲۰۰۸) لسنة ٥المركزي رقم ( قطر مصرفباإلشارة إلى قرار مجلس إدارة 

  الخاص باعتماد الھیكل التنظیمي للمركز. قطر للمعلومات االئتمانیة ، نرفق لكم طیھ القرار
 

تاریخ  ٥۳/۲۰۱٥، عدل الھیكل التنظیمي بموجب كتاب مركز قطر للمعلومات االئتمانیة رقم م.م.أ/ ۱/۲/۲۰۱۱تاریخ  ٤/۲۰۱۱* تعمیم 
  ۲۳/۹/۲۰۱٤تاریخ  ٥۸/۲۰۱٤وبموجب القرار اإلداري رقم  ۲/۲۰۱٥/٥
 



١٩٣       
 مركز قطر للمعلومات االئتمانیة                                                                   تعلیمات شركات التمویل    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤أكتوبر                        
 سادسةالالطبعة 

 

) إل�ى فق�د ت�م تع�دیل مس�مى (م�دیر المرك�ز )۲۳وبناًء عل�ى الھیك�ل التنظیم�ي المرف�ق ملح�ق رق�م (

ر بن محمد آل ثاني وظیفة ال�رئیس التنفی�ذي الح�الي (الرئیس التنفیذي) للمركز ، ویشغل الشیخ بند

 علیھ یرجى توجیھ المخاطبات الرسمیة الخاصة بالمركز باسم الرئیس التنفیذي.و.    للمركز

 :*التقاریر االئتمانیة لمركز قطر للمعلومات االئتمانیة -٥

لمؤسس��ات ) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم ا۱۳٥) و (۱۲۱اس��تناداً إل��ى الم��ادتین (

ومن أجل المحافظة على مخاطر االئتمان عند أدنى مس�توى مقب�ول  ۲۰۱۲) لسنة ۱۳المالیة رقم (

لھ��ا م��ن خ��الل الحص��ول عل��ى معلوم��ات ع��ن عم��الء االئتم��ان وأوض��اعھم المالی��ة وحج��م وطبیع��ة 

ونظ�راً االلتزامات القائمة علیھم تجاه اآلخرین وقدرتھم على االنتظام في الوف�اء بھ�ذه االلتزام�ات، 

لتأسیس مركز قطر للمعلومات االئتمانیة بھدف تبادل المعلومات االئتمانیة واالستفادة م�ن التق�اریر 

 المتوفرة لدى المركز ، تقرر أن تلتزم جمیع شركات التمویل بما یلي :

الحصول على تقریر ائتم�اني م�ن مرك�ز قط�ر للمعلوم�ات االئتمانی�ة ع�ن أي عمی�ل بقط�ر قب�ل  -أ

 أي عالقة ائتمانیة ویشمل ذلك ما یلي :الدخول معھ في 

 منحھ تسھیالت ائتمانیة مباشرة أو غیر مباشرة . −

 كفالتھ لضمان تسھیالت ائتمانیة آلخرین . بولق −

 شراء دیونھ من مؤسسات مالیة أخرى . −

 شراء أي أدوات دین یصدرھا العمیل كالسندات أو الصكوك . −

 ي حاالت أخرى للتعرض االئتماني للعمیل .أ −

صول على تقری�ر ائتم�اني ح�دیث للعمی�ل م�ن مرك�ز قط�ر للمعلوم�ات االئتمانی�ة قب�ل تجدی�د الح -ب

 التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لھ أو قبل إعادة ھیكلة أو جدولة ھذه التسھیالت .

م��ن مرك��ز قط��ر للمعلوم��ات بش��ركات التموی��ل تح��دیث التق��اریر االئتمانی��ة لجمی��ع العم��الء * -ج

 بشكل سنوي ألغراض التقییم والتصنیف االئتماني الدوري للعمالء . لمرة واحدة االئتمانیة

یج���ب عل���ى جمی���ع ش���ركات التموی���ل االلت���زام بھ���ذه التعلیم���ات ف���ي الفق���رة (ج) اعتب���اراً م���ن 

 وفي حالة عدم االلتزام سوف تطبق الجزاءات المناسبة في ھذا الشأن . ۱/۲/۲۰۱٥

 قریر قبل منح أو تجدید التسھیالت .إطالع متخذي القرار االئتماني بالشركة على الت -د

، وفي حالة  ۲۱/۳/۲۰۱۱یجب على جمیع شركات التمویل االلتزام بھذه التعلیمات اعتباراً من 

 عدم االلتزام سوف تطبق الجزاءات المناسبة في ھذا الشأن . 
            بموجب كتاب مركز قطر للمعلومات االئتمانیة ۲٦/۱/۲۰۱٥تاریخ  ۳/۲۰۱٥جب التعمیم عدلت الفقرة (ج) بمو  ۲۰۱۱/ ۱۷/۳تاریخ  ۱۲/۲۰۱۱تعمیم * 

 . ٥/۲/۲۰۱٥تاریخ  ٥۳/۲۰۱٥رقم م.م.أ/
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 : *موافقة العمیل على تبادل المعلومات مع مركز قطر للمعلومات االئتمانیة -٦

) بإص�دار ق�انون مص�رف ۲۰۱۲) لس�نة (۱۳) من القانون رق�م (۱٤٥اً إلى المادة (استناد −

 قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة .

رق��م اإلش��ارة  ۱۷/۳/۲۰۱۱، الص��ادر بت��اریخ  ۱۲/۲۰۱۱وباإلش��ارة إل��ى التعم��یم رق��م  −

، بش���أن التق���اریر االئتمانی���ة لمرك���ز قط���ر للمعلوم���ات االئتمانی���ة  ۲۸۰/۷۰۰/۲۰۱۱أ.ر/

 ) فقد تقرر ما یلي :۱۹۳صفحة ( ٥لمبین في البند ا

 على جمیع شركات التمویل العاملة في دولة قطر أن تلتزم بما یلي :

الحص��ول عل��ى موافق��ة م���ن العمی��ل أو ورثت��ھ أو الموص���ى لھ��م ، بتب��ادل معلومات���ھ  -أ

 االئتمانیة مع مركز قطر للمعلومات االئتمانیة ومن خاللھ .

،  )۲٤/٦/۲۰۱٤( ع كافة عمالئھا الج�دد اعتب�اراً م�ن ت�اریختطبیق ھذه التعلیمات ، م -ب

 بالطریقة التي تفي بالغرض القانوني .

 توفیق أوضاعھا مع جمیع عمالئھا الحالیین ، بالطریقة التي تفي بالغرض القانوني . -ج

 ولمزید من االستفسار یرجى االتصال بمركز قطر للمعلومات االئتمانیة .

 إخفائھا** : عدم تحدیث البیانات أو -۷

 معلومات االئتمانیة .ة العضویة الموقعة مع مركز قطر للباإلشارة إلى اتفاقی −

) م��ن وثیق��ة متطلب��ات إرس��ال البیان��ات وج��زاءات ع��دم االلت��زام ، ۱-٤) و (۱-۱وإل��ى الفق��رة ( −

والتي تلزم جمیع األعضاء باإلبالغ ع�ن جمی�ع التس�ھیالت االئتمانی�ة والش�یكات المرتجع�ة ذات 

، لمرك�ز قط�ر للمعلوم�ات االئتمانی�ة ، وفق�اً لمتطلب�ات المب�ادئ التوجیھی�ة الم�ذكورة ف��ي الص�لة 

 منھا .۱. ۱البند 

قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسس�ات المالی�ة رق�م ) من ۲۲۳وعمالً بأحكام المادة ( −

 .۲۰۱۲لسنة  ۱۳

ھیالت وحی��ث أن بع��ض ش��ركات التموی��ل ق��د درج��ت عل��ى إرس��ال بیاناتھ��ا ع��ن بع��ض التس��

والتعكس حقیقة التسھیالت الممنوحة للعمیل كما ھي ف�ي ت�اریخ إرس�ال االئتمانیة غیر محدثة ، 

 . Non Updated Facilitiesالملف إلى مركز قطر للمعلومات االئتمانیة 

 
 
 . ۲٤/٦/۲۰۱٤تاریخ  ۱٥/۲۰۱٤تعمیم * 

 . ۱/۱۲/۲۰۱۱تاریخ  ۳۹/۲۰۱۱** تعمیم 
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وبما أن تقدیم المعلومات االئتمانیة الخاطئة أو الناقصة ع�ن أي عمی�ل ، كلی�اً أو جزیئ�اً ، یعتب�ر 

 . اً لمعلومات مضللة ، إذا تكرر لفت نظر العضو إلى مثل ھذه التجاوزات مراراً تقدیم

یج�ب عل�ى األعض��اء االلت�زام ب��اإلبالغ ع�ن موق��ف جمی�ع التس��ھیالت االئتمانی�ة والش��یكات  -۱

المرتجعة ذات الصلة ، لمركز قطر للمعلومات االئتمانیة وتحدیث بیاناتھا ، وفقاً لمتطلبات 

فوراً لدى حلول أول موعد إلرسال البیانات إل�ى  ۱. ۱مذكورة في البندالمبادئ التوجیھیة ال

 مركز قطر للمعلومات االئتمانیة .

في حالة عدم التزام العضو الذي سبق للمركز لفت نظره إلى مث�ل تل�ك المخالف�ات م�ن قب�ل  -۲

 والج�زاءات الغرام�اتالعقوبات و، سوف تفرض علیھ  ۱-٤بالمتطلبات المذكورة في البند 

  ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم حددة في الم

 منھ . ۲۱۷و  ۲۱۲المادتین  خاصة

في حالة تكرار المخالفة یج�وز لمص�رف قط�ر المرك�زي أن یق�وم باتخ�اذ إج�راءات رقابی�ة  -۳

 أشد وفقاً للقانون .

ل العض�و ال�ذي ق�ام وحیث أن مثل تلك المعلوم�ات تعتب�ر معلوم�ات مض�للھ ، فس�وف یتحم� -٤

 بتزوید المركز بھا كافة األضرار المادیة والمعنویة التي تترتب علیھا .
 


