
 الجداول والنماذج وتعليمات التعبئة                                                                                         الستثمارتعليمات شركات ا
 مركز قطر للمعلومات االئتمانية                                                                                                                              

                                                                                                                     

  4102يوليو      
 سادسةالالطبعة 

 

822 

                               
  80028002لسنة لسنة   55قرار رقم قرار رقم 

  بإنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانيةبإنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانية

  المحافـــــظ ،المحافـــــظ ،

، 2132لسانر  31قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسساا  الماليار رقام على  االطالعبعد     

 تي نصه،( من القانون، يصدر القرار اآل7( من المادة )31وعمالً بأحكام البند )

  [ ...[ ...11مـــادة ]مـــادة ]

            ويكاااون تابعاااا تاالئتمانيااارينشاااأ بمصااارف قطااار المركااازي مركاااز يسااامى تمركاااز قطااار للمعلوماااا    

 .للمحافظ ، يرأسه مدير تنفيذي يعينه المحافظ.

  [ ...[ ...88مـــادة ]مـــادة ]

    --يعمل المركز على تحقيق األهداف والمهام التالير:يعمل المركز على تحقيق األهداف والمهام التالير:

عن العمالء في كافر البنوك والمؤسسا  المالير وأي شركر عن العمالء في كافر البنوك والمؤسسا  المالير وأي شركر   تجميع وتحليل المعلوما  االئتمانيرتجميع وتحليل المعلوما  االئتمانير  --33

  يصرح لها منح تسهيال  أو بيع باألجل بالتقسيط أو اإلجارة أو الشركا  العاملر في الدولر.يصرح لها منح تسهيال  أو بيع باألجل بالتقسيط أو اإلجارة أو الشركا  العاملر في الدولر.

تزويااد البنااوك والمؤسسااا  المالياار والشااركا  بالمعلومااا  االئتمانياار التااي تر اا  فيهااا والتااي تزويااد البنااوك والمؤسسااا  المالياار والشااركا  بالمعلومااا  االئتمانياار التااي تر اا  فيهااا والتااي   --22

  ر وتقليل مخاطر االئتمان.ر وتقليل مخاطر االئتمان.تساعدها في تقديم خدماتها االئتمانيتساعدها في تقديم خدماتها االئتماني

تحصاايل رسااوم مقاباال تقااديم الخاادما   لااى الجهااا  التااي تسااتخدم المعلومااا  االئتمانياار وفقاااً تحصاايل رسااوم مقاباال تقااديم الخاادما   لااى الجهااا  التااي تسااتخدم المعلومااا  االئتمانياار وفقاااً   --11

  التي يضعها المصرف.التي يضعها المصرف.لألنظمر واللوائح لألنظمر واللوائح 

منح تصااريح اساتخدام المعلوماا  االئتمانيار و لاائهاا وفقااً للضاوابط والسياساا  التاي يضاعها منح تصااريح اساتخدام المعلوماا  االئتمانيار و لاائهاا وفقااً للضاوابط والسياساا  التاي يضاعها   --44

  المركز لذلك الارض.المركز لذلك الارض.

    والمعلوما  من البنوك والمؤسسا  المالير والشركا  وتحديثها .  والمعلوما  من البنوك والمؤسسا  المالير والشركا  وتحديثها .طل  البياناطل  البيانا  --11

  يـُصدر بها قرار من المحافظ من وق  ألخريـُصدر بها قرار من المحافظ من وق  ألخر  أخرىأخرى  أير مهامأير مهام  --66

  [ ...[ ...33مـــادة ]مـــادة ]

تقوم البنوك أو المؤسسا  المالير أو أي شركر يـُصرح لها منح التسهيال  أو البيع باألجل أو بالتقسايط 

د المركز بالمعلوما  االئتمانير أو أي معلوما  يراها المركز ضرورير أو اإلجارة بكافر أنواعها بتزوي

 وفقاً للسياسا  التي يضعها المركز.

 

 

 (82ملحق رقم )

 .7/7/8002تاريخ  12/8002* تعميم رقم 
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  [ ...[ ...22مـــادة ]مـــادة ]

مليون لاير قطري يدفعها المصرف ، ويجوز زيادته أو خفضه بناءاً علاى قارار  21مال المركز رأس رأس 

 من المحافظ .

 

  [ ...[ ...55مـــادة ]مـــادة ]

تعاملين مع البيانا  في جميع مراحلها سواء كان التعامل من خالل الملفا  اليدوير األشخاص الم يعتبريعتبر

 مسؤولين أو اآللير للبنوك والمؤسسا  المالير واألفراد وأي شخص يخوله القانون ، والعاملين بالمركز

مساائولير كاملاار عاان ساارير المعلومااا  والبيانااا  وعاادم اإلفصاااح عنهااا حتااى بعااد انتهاااء صااالحيتها أو 

 القائمين عليها ويستثنى من ذلك الحاال  المصرح بها بموج  القانون .خدما  انتهاء 

 

  [ ...[ ...66مـــادة ]مـــادة ]

                 نااااا  التااااي تترتاااا  أياااار مساااائولير قانونياااار علااااى المركااااز ناتجاااار عاااان اسااااتخدام المعلومااااا  والبيا ال

    يتم الحصول عليها.

 

  [ ...[ ...77مـــادة ]مـــادة ]

 ز.يجوز تبادل المعلوما  بين مستخدمي المعلوما  والبيانا   ال من خالل المرك ال

 

 [ ...[ ...22مـــادة ]مـــادة ]

 يجوز استخدام المعلوما  للنيل من سمعر العمالء الشخصير أو المعنوير أو الاش  واالحتيال.  ال

                                         

 

 

 

 (82ملحق رقم )تابع 
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 [ ...[ ...22مـــادة ]مـــادة ]

 

 يجوز استخدام المعلوما  والبيانا  بطريقر مباشرة أو  ير مباشرة في اإلعالن أو التسويق. ال   

 

 [ ...[ ...1010مـــادة ]مـــادة ]

 يصدر المحافظ الالئحر المالير واإلدارير للمركز

 

 

 [ ...[ ...1111مـــادة ]مـــادة ]

 وره ، يعمل بهذا القرار من تاريخ صد

 2112صدر في يوم .............الموافق       /         / 

 (82ملحق رقم )تابع 


