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٢٧٧ 

                               
  ۲۰۰۸۲۰۰۸لسنة لسنة   ٥٥قرار رقم قرار رقم 

  بإنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانیةبإنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانیة

  المحافـــــظ ،المحافـــــظ ،
 ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳قانون مصرف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م على بعد اإلطالع     

 تي نصھ،، یصدر القرار اآل) من القانون ۷) من المادة (۱٥وعمالً بأحكام البند (

  ] ...] ...۱۱مـــادة [مـــادة [
            ویك���ون تابع���ا ینش���أ بمص���رف قط���ر المرك���زي مرك���ز یس���مى "مرك���ز قط���ر للمعلوم���ات اإلئتمانی���ة"  

 .للمحافظ ، یرأسھ مدیر تنفیذي یعینھ المحافظ.

  ] ...] ...۲۲مـــادة [مـــادة [

    --یعمل المركز على تحقیق األھداف والمھام التالیة:یعمل المركز على تحقیق األھداف والمھام التالیة:

عن العمالء في كافة البنوك والمؤسسات المالیة وأي شركة عن العمالء في كافة البنوك والمؤسسات المالیة وأي شركة   تجمیع وتحلیل المعلومات االئتمانیةتجمیع وتحلیل المعلومات االئتمانیة  --۱۱

  یصرح لھا منح تسھیالت أو بیع باألجل بالتقسیط أو اإلجارة أو الشركات العاملة في الدولة.یصرح لھا منح تسھیالت أو بیع باألجل بالتقسیط أو اإلجارة أو الشركات العاملة في الدولة.

تزوی��د البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة والش��ركات بالمعلوم��ات االئتمانی��ة الت��ي ترغ��ب فیھ��ا والت��ي تزوی��د البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة والش��ركات بالمعلوم��ات االئتمانی��ة الت��ي ترغ��ب فیھ��ا والت��ي   --۲۲

  ة وتقلیل مخاطر االئتمان.ة وتقلیل مخاطر االئتمان.تساعدھا في تقدیم خدماتھا االئتمانیتساعدھا في تقدیم خدماتھا االئتمانی

تحص��یل رس��وم مقاب��ل تق��دیم الخ��دمات إل��ى الجھ��ات الت��ي تس��تخدم المعلوم��ات االئتمانی��ة وفق��اً تحص��یل رس��وم مقاب��ل تق��دیم الخ��دمات إل��ى الجھ��ات الت��ي تس��تخدم المعلوم��ات االئتمانی��ة وفق��اً   --۳۳

  التي یضعھا المصرف.التي یضعھا المصرف.لألنظمة واللوائح لألنظمة واللوائح 

منح تص�اریح اس�تخدام المعلوم�ات االئتمانی�ة وإلغائھ�ا وفق�اً للض�وابط والسیاس�ات الت�ي یض�عھا منح تص�اریح اس�تخدام المعلوم�ات االئتمانی�ة وإلغائھ�ا وفق�اً للض�وابط والسیاس�ات الت�ي یض�عھا   --٤٤

  المركز لذلك الغرض.المركز لذلك الغرض.

  ت والمعلومات من البنوك والمؤسسات المالیة والشركات وتحدیثھا .ت والمعلومات من البنوك والمؤسسات المالیة والشركات وتحدیثھا .طلب البیاناطلب البیانا  --٥٥

  أیة مھام یـُصدر بھا قرار من المحافظ من وقت ألخرأیة مھام یـُصدر بھا قرار من المحافظ من وقت ألخر  --٦٦

  ] ...] ...۳۳مـــادة [مـــادة [
تقوم البنوك أو المؤسسات المالیة أو أي شركة یـُصرح لھا منح التسھیالت أو البیع باألجل أو بالتقس�یط 

ركز بالمعلومات االئتمانیة أو أي معلومات یراھا المركز ضروریة أو اإلجارة بكافة أنواعھا بتزوید الم

 وفقاً للسیاسات التي یضعھا المركز.

 

  

 )۲۲ملحق رقم (

 ۷/۷/۲۰۰۹تاریخ  ۱۱/۲۰۰۹* تعمیم رقم 
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٢٧٨ 

  

  

  ] ...] ...٤٤مـــادة [مـــادة [

ملیون لایر قطري یدفعھا المصرف ، ویجوز زیادتھ أو خفضھ بناءاً عل�ى ق�رار  ۲۰مال المركز رأس رأس 

 من المحافظ .

 
  ] ...] ...٥٥مـــادة [مـــادة [

ین مع البیانات في جمیع مراحلھا سواء كان التعامل من خالل الملفات الیدویة األشخاص المتعامل یعتبریعتبر

مس�ئولین أو اآللیة للبنوك والمؤسسات المالیة واألفراد وأي شخص یخولھ القانون ، والعاملین ب�المركز 

كامل�ة ع�ن س�ریة المعلوم�ات والبیان�ات وع�دم اإلفص�اح عنھ�ا حت�ى بع�د انتھ�اء ص�الحیتھا أو  مسؤولیة

 القائمین علیھا ویستثنى من ذلك الحاالت المصرح بھا بموجب القانون .خدمات انتھاء 

 
  ] ...] ...٦٦مـــادة [مـــادة [

                  تترت����ب أی����ة مس����ئولیة قانونی����ة عل����ى المرك����ز ناتج����ة ع����ن اس����تخدام المعلوم����ات والبیان����ات الت����ي ال

    یتم الحصول علیھا.

 
  ] ...] ...۷۷مـــادة [مـــادة [

 ز.یجوز تبادل المعلومات بین مستخدمي المعلومات والبیانات إال من خالل المرك ال

 
 ] ...] ...۸۸مـــادة [مـــادة [

 یجوز استخدام المعلومات للنیل من سمعة العمالء الشخصیة أو المعنویة أو الغش  واالحتیال.  ال

                                         

 

 

 

 )۲۲ملحق رقم (تابع 
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٢٧٩ 

 

 

 ] ...] ...۹۹مـــادة [مـــادة [
 

 یجوز استخدام المعلومات والبیانات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في اإلعالن أو التسویق. ال   

 

 ] ...] ...۱۰۱۰مـــادة [مـــادة [
 یصدر المحافظ الالئحة المالیة واإلداریة للمركز

 

 

 ] ...] ...۱۱۱۱مـــادة [مـــادة [
 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره ، 

 ۲۰۰۸در في یوم .............الموافق       /         / ص

 )۲۲ملحق رقم (تابع 


