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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىب،مادجدةع،ةجأأةجأبىىىفظاجمصالظصاجسمصنىىىلظظةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقىؤجعاىحجأ،تج سةدىؤجظسص ى جياجأأىةجمصاسىظ اجعماجمصلمقىؤجدلاىحجمصاس م ج

 بظستج اظجمرىةرجع جمص سظ جسية جمصلاحجمصابثقيؤجع جمصاس مدجأسرم جعاحج 
مصا،ضى،عظاجسمصياىظمظجمص اج بظقاىهظج ذلجمص سظ جسمص.ة  جفضىظيؤجفصمجعصعدجملةج
بىبةس  مصبية مصلةدا ضىا  لاظرسى   صباىظأ   ةلظنؤ يباؤ صهذم مصاس مد عةظم  
ل جمص يىظرمةجسموسرم جياجلت   جمصس،منىاجمصبيىةمىؤجسمصارىىىىةياىؤجمص اج  ل  ج

ؤ جس لةج ذلجمص يظرمةجدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبيةجمصلةدا
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م جج
سياجضىىىى، جلظج اىىىىاب  ج حج ذلجموسرم جسمص يظرمةجل جلل ،لظاجل.اةةجع ج
ل،ض،عظاجعماجب ؤجدةعاظتجمصارظرمجمصاة ومؤدجييةجرأىجمصاس مجأن جل ج

 ،زمع جصذصعدجييةجدظشىىىةجمصابظسىىىاجأ ج  ظهجصهظجأ ثةجيةبىىىؤجل جمصباىىىةجسمص
مصرىىىبةس جدباىىىةج ذلجمصنىىى نىىىؤجمص اج  اىىىا جموسرم جمص اجميةلهظجمصنىىىظظةج

صمججظناجمص يظرمةجسموسرم جمص اج لة ظجمص سظ جسمصرىىىبةس جأ،تجفمصافظي ا جج
مصياىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىةياؤجعماجمو ااؤ جسم اقحجمص ةلجل جمصباىىىةدجياج

مىظ جيىظصهىةمجمصةيانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لىظاجسزمىظظةجمص،عاجدهىذلجمصياىىىىظ
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنىج

 رةياؤجمصلةداؤ صاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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 1تمهيد 
 

ياجظحجم ر .ظ جمصا ةظجصفس جم ي اظ جمصااب،هجل جمصثب،كجسمصاة ظاجمصاظصاؤج

جأس س،م    موخةىد ج صأليةمظ جشةم جأمصاة ظا جص ا،مح جمصر اةة جمصاباآا س

ج ظصليظرماج  دموب،ت جسمورمضا جم س هم اججسمصالةما جمإلن.ظ  ج ا،مح أس

جأظر تجأك،لظاجمصةستج جدات   جأن،مع د ج لوموجج دلبهظ مصبظلاؤخظبؤ أ ااؤ

ل جخمتجفبةمرجمص اةملظاج دمصثائؤجمصاتسناؤجسمص اةملاؤجياجمصي ظ جمصاظصا

 .مصبظظاؤجصلاحجلظجمنامجلكظ اجلل ،لظاجم ي اظ 

 
س  اقحجلها هظجياجمصياظمجج  دلب ر جمصية جمص ظسعجعاة  يا  ظهةاج ذلجمصاكظ اج

 دجدساعجس ربا جس ياا جمصال ،لظاجمص ظرمتاؤجمصتظبؤجدن ،كجمويةمظجم ي اظنا

جسمصا ،سط جمإلقةملجمصر اة جسشة ظا جمصثب،كد جلقح جلت  .ؤ جلرظظر   دل 

لقحجم  رظ اجسمصكهةدظ جج دسشة ظاجمصتةلظاج دجسشة ظاجد ظقظاجم ي اظ 

جسشة جمص ةلا سمصااظلد جدظص يناط  ظا ج ثاع جمص ا جمص سظرمؤ سظميةةجج دسمصاة ظا

دجفضظيؤجفصمججاعجداظنظاجأ،تجسسحججمورمضاجسغاة ظجل جلوسظيجمصثاظنظاج

 . ت  جصةىجمصافظ  جيااظجم ل  جدظصياظمظجمصاظصاؤ

 
  اا جمصال ،لظاجمص اجم  ججالهظجع مجسثاحجمصاقظتجسصامجمصفرةدجمصيةسلجج

دجنظدظاجمصيظياؤمصفسدججي اظ جمصااب،أؤجصهظجسي،مجمإلس  مص اجأرحجع اهظجمصلااحد

سفعم جمإليمس جس ي،مجلكظ اجج لةىجم ص وممجدظص نةمةجسمص نةمةماجمصاهةمؤدجس

جسجم ي اظ جد جمصال ،لظاج ،ياة ج ذل جلفةظة دأناجمص  اج  وسمة  ليظدحجرس،م

 
 تشكر أمانة اللجنة العربية للمعلومات اإلئتمانية، سلطة النقد الفلسطينية على إعداد مسودة هذه الورقة. 1
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ي اظناجمصابظساججل جمصاا ة ا جص اكابه جل جم تظعجمصيةمرجمإل لب اؤصاسا،عؤج

صأليةمظجمصذيجم يةل، جد  ثظاجص فر،تجع مج ا،محجوغةملجلت  .ؤدجمولةجج

ج سباج دمصذي ماّك  لن تةلا  ذل مصثاظنظا  ج يةمة ل  جأقح جع م صجج ي ا أس

أاثج تثةج  عجمصال ،لظاجع مج دمصاتظأةجمصبظجاؤجع ج يةم جمص ا،محجصأليةمظج

ل جأاثجمصفس جأسجمص. ةةجأسجمصك .ؤجأسجمصااظنظاج شةسأ لبح مص ا،مح س،م   

 .مصا  ،دؤ

 
  ص اكا جلكظ اجم ي اظ جل ج فيا جمو ةممجمصابا،ظةدجيإنياج ذمجمإلأظردجس

ل جمو ااؤجداكظ جسضعجمص اةملظاجمص اج فةظجمصاتسنظاجمص اجس بظأجدهظجلهاؤج

سداظ جأي، ج حجل جمويةمظجأسجمصاة ظاجدججمإلشةممجع مجناظأظاج ذلجمصاكظ اج

لعجضاظ ج سأي، جمصسهظاجمصان .اةةجلبهظ دمص ا  ُساع عبهظ مصثاظنظا مصاذ ،رة

  التجل جأج هظ ا جُ سةمؤج ذلجمصال ،لظاجسأرةجمس تةملهظجياجموسج جمص

 
 أهمية مكاتب معلومات اإلئتمان أولا: 

 
س فةّظ ج،ظ هظ لةى  .ظ ة  مصب ظمجمصاظصاد يا ظ  أسظسا  ف ّح مصثباؤ مصاظصاؤ جو   

سمصان ه كا جع مجمصفر،تجج دمص،سظأؤجسقةرةجمصايةضا جع مج ياا جمصاتظأة

سغاةجعصعجل جمصاب سظاجمصاظصاؤجداةسأج بظيناؤدج اظج دع مجم ي اظ جسمص ةلا 

 اظجملةجج دأا،يجل جمصثباؤجمصاظصاؤجص ةست جظناجأّ   ثظظت مصال ،لظا م ي اظناؤ 

جأ ااؤجصلظلؤجمصبظسج ظ  ناظأ أاثجملظصجج ثظظتجمصال ،لظاجم ي اظناؤجلاك ؤجج دعم

أدةز ظج .ظساجمصال ،لظاجدا جمصاي ةضا جج  دأس،م جم ي اظ   ج، ةمؤجل جلاظ ح

ن يظ جس ثاؤجس . اتجم ي اظ ججفسمصايةضا دجمصذيجل جشةن جأ جمتظيجفصمجعا اظاجج

مصاب ا، جسمصااظر ، جج ظأاجسبل،دظا   ل   د فاح مصاتظأة   دبظ   ع ا د 
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صال ،لظاجداكحجل وممةجع مجقااؤجن  ج ثظظتجمججمص ة اةجع مججججدياجموس،م جمصاظصاؤ

جعظلؤدجج جلتظأةجم ي اظ جسلفظيظجم ي اظ جدر.ؤ جياج فنا جفظمرة م ي اظناؤ

جمصاظصاؤ جمصةقظدؤ جمصاظصاجدس لومو جمصي ظ  جمس يةمر جيةصجججدس فنا  سزمظظة

عةمظج ياااظاجمي اظناؤجسةملؤجقظياؤجع مججفجمصفر،تجع مجم ي اظ جمصاثباجع مج

جمص،قظيع ج

 
أم جع مجسسم  ججمص يةمةجم ي اظناجص لااحجياجمإل كا جأ ااؤججياج ذمجمإلأظردجج

ع ةملجع اهظجياجأظتجم ي اظناؤجمصفظصاؤجسمص ظرمتاؤدجص  ة ةجل جبف هظجسمإلج

 اظجأ جمص يةمةجمل ثةجججج ع يظظلجد،ج،ظجداظنظاجغاةجبفافؤجياج يةمةلجم ي اظناجف

ؤجج نظعةلجع مجفثثظاجسضل جس ظرمت جم ي اظناجصةىج ظيجدسثايؤجلهاؤجص لااح

مصارظرمجسلتسنظاجمإلقةملجمصا تررؤجسأيججهظاجأخةىجقةج   اج ذمجج

ع مجم تظعججمإلقةملجمنظعةجمص يةمةجم ي اظناجمصارظرمجسلتسنظاجج مص يةمة

مصيةمرجم ي اظناج)لبحجم ي اظ جل جعةل (دجأاثج ل اةج  عجمصسهظاجع مجداظنظاجج

جدمرجلبحجمص نهاحقةج  تظعججدمص يةمةجم ي اظناجمصتظصجدظصلااحجأظصاجمص ا،مح

 جمصةسرجمص،ظا.اجصابحججفس فةمةجقاا  جسن،ع جسي ةةجسةمظلجسعةظجأقنظأ دجأاثجج

ل ثةجل جأخ ةجسأظ جمص،ظظي جمص اج اظرسهظجمصارظرمججمُججدي اظ جمصارةيامإل

ي اظناؤجدك،نهظجعا اؤجلرف،دؤجظمياظ ججسمصاتسنظاجمصاظصاؤدجس  ر جمصلا اؤجمإلج

دظص ظصاج لاةجمصسهظاجمصاظنفؤجج رجؤج ظل ؤدظصاتظأةجمص اجمرلاجمص بثتجدهظجدةج

ي اظناؤججدهةمجقاظسجلن ،ىجمصاتظأةجمإلجججدي اظناؤجصلاميهظفصمجظرمسؤجمصاةم وجمإل

ج ،مجههظ جقة جمإلجدمص ا جمص نهاما جلبح جع م جمصا،مييؤ جقةرا جلظ ي اظناؤججفعم

جأج جقةمرماجمص ا،محامصا  ،دؤد جظع  جيا جم ي اظناؤ جمص يظرمة سلبحججدثج نظ  

عةمجع ج  ثا جس فيا جأ ةممجمصن  ظاجمصةقظداؤجياججججدي اظ جصةىجمصارظرممإل
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جم ي اظ  جلتظأة جل  جمصارظرمجدجمصفة جصةى جمصاظصاؤ جمصاةم و جق،ة جدسظع 

ل ججهؤجججج سمصانظ اؤجياج  ،مةجس فنا جلن ،ىجمصا.ظياؤجسمإليرظهجمصارةيا

ل جفلكظناؤجمس ةظمظججي اظناؤجمص ة ةج ةغاجمصسهظاجمصاظنفؤجص  نهاماجمإلجدثظناؤ

جص لام  ج يةضهظ جمص ا ججدمول،مت جسةمظ جع م جياججفسقةر ه  جمصاظصاؤ ص وملظ ه 

موسقظاجمصافةظةدج اظج ةغاجأماظ جياجللةيؤجليةمرجمص نهاماجم ي اظناؤجمص اج

أرحجع اهظجمصلااحجس ا.اؤجفظمر  جصهظدجلاظجم احجص سهظاجمصاظنفؤجمصياظمجد ياا ج

جلام  مصسةمرةجم ي اظناؤجص 

 
جمإلي اظ ج جلل ،لظا جلكظ ا جإلناظ  جمصةيانؤ ج  تاصجمو ةمم جماك  ج بظ ل 

 دظص ظصا:ج

جيلظصؤ  1 جلظصاؤ جأسظساؤ جدباؤ جمإلججد ،ياة جمصبا،ججماك  جصااظ  جع اهظ ع اظظ

 م ق رظظيجمصان ةمم 
 

أاثجججدفمسظظجمصثباؤجموسظساؤجمصاظصاؤجصااظ جنا،جسلنظ اؤجمصي ظ جمصتظصج  2

س يحجأظصؤجعةمجمص ة ةجعبةج فن جججد ة .عجثيؤجمصايةضا جسمصان قاةم 

 مصيةرةجع مج ياا جسفظمرةجمصاتظأة 
 

جم  3 جمصال ،لظا جسمضفؤججإل ،ياة جب،رة جفصم جص ،ب،ت جمصمزلؤ ي اظناؤ

 تظعجمصيةمرجص فنا جمصيةرةجع مج ف احجلتظأةججف نظنةجعا اؤججدص اي ةلج

  اي ةلجدبظ  جع مجمصال ،لظاجم ي اظناؤ جس ياا جمصام ةجمصاظصاؤجصججدم ي اظ 
 

جاعجس ف احجمصال ،لظاجمصةما،غةمياؤجسمصا  اةماجمصاظصاؤجسغاةجمصاظصاؤجج  4

جياجمص يظرمةجمإل جأسجججدي اظناؤموخةىجمصا ،يةة جلظنفاجمص ا،مح صانظعةة

ج جع م جمصلمقؤ جعما جمإلفمصسهظا جمصاي ةضا  جس ، اظا ججدجي اظناؤس يةم 
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 ن تةمجل  اةماجسداظنظاجمص يةمةجج  دضاؤجلليةةع اظظجع مجناظعججرمظدظإلج

 ي اظناج اةخماجرياناؤجصانظنةةجقةمرجمإلقةمل مإل
 

جل ج .ظساجمصال ،لظاجمإل  5 جي اظناؤمصفة جمصال ،لظاجدا ججد أاثجأ ج ثظم 

سفصمج  در .ظ جلتظأةجمإلقةملجفلظجمتظيجفصمجج  ظ  مصايةلجسمصاي ةلجغظصث

مإلقةملجع مجعا اؤج ياا ججس بظظجقةمرجن ةم  إل دمر .ظ ج ك .ؤجمإلقةملج

جمصال ،لظاجممصا جبفؤ جع م جموسصم جدظصةرجؤ ج ل اة جمص ا جمصاظصاؤ  ة

 م ي اظناؤجمصا ،ميةةجص ايةل 
 

 ي احجننثؤجمصيةسلجمصا لقةةجسزمظظةجنناجمص فراحدجفصمججظناج نهاحجج  6

 مصفر،تجع مجمص ا،محجد ك .ؤج  اا ج نلاةجمصاتظأةجدةقؤج ثاةة ج
 

جس  7 جمصبيةمؤ جمصناظسؤ جمصايةضا جع مج نلاةججفأاثج دأظسم هظظع   جقةرة

جسل .ظساج جظقا  جظمبظلاكا جداكح جمصاتظأة ج لقةجج ثلظ  إل د ك .ؤ أ اظت

س اجأسلظرجمص.ظيةةج  دمناحجإلأةىجأ  جأظسماجمصناظسؤجمصبيةمؤ  دمصاي ةلج

جم ق رظظي جمصن ،ك جيا جلثظشةة ج تثة جمإل ددة  ق ةملج الة ا

 س قاظرجسم س همك سمإل
 

 سدظص ظصاج ف.اوجمصبا،جم ق رظظي ج دي اظ ريعجمصس،ظةجسمص ،سعجياجمإلج   8

 
جع ججففس بظظم   جمإلي اظناجمصرظظرة صمجمصاثظظبجمصلظلؤجإلناظ جلكظ اجمإلس لمم

س ،ياةجج  دسص ظمظاجمصانظ اؤجياج  ،مةجن  جمصال ،لظاجمإلي اظناؤ  دمصثبعجمصةسصا

أةجمصاثظظبججأمصثائؤجمصيظن،ناؤجسمص.باؤجمصمزلؤجصبسظهجن  جلل ،لظاجمإلي اظ دجيإ ج

جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا جإلناظ  جمصاظصاؤجج دموسظساؤ جمصثاظنظا ججاع ، 
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أاثج ل ثةجأاظمؤجأي، جعام جلكظ اجلل ،لظاججدسمصةما،غةمياؤجص اي ةضا 

ظهجعبهظجس ر،مثهظجسمصافظي ؤجع مججاعجمصثاظنظاجسمإليرجساظجم ل  جدياججدمإلي اظ 

ج جمصة اوةجموسظساؤجإلناظ جلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ دجظق هظجسشا،صا هظ

ج

  بظستج ذلجمص،رقؤج لةم جل تصجدة  جلثظظبجأاظمؤجأي، ججججياجض، جلظج يةمد

جم ل  جدظص لظلحجلعجلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ جسلوسظيجخةلظاججدمصلام  داظ

ع ةمضظاجسشكظسىجمصلام جيااظجم ل  ججفاظاجمص لظلحجلعججسآصججدمص يظرمةجمإلي اظناؤ

 دظص رةمحجع جمصثاظنظاجمصاظصاؤجياجمص يةمةجمإلي اظنا ج
ج

ا نيثا  حماية حقوق عمالء مكاتب معلومات اإلئتمان : ا
 

ج أاظمؤ ل،ض،  أ ا جمصان ه ع جأس  مصاة ومؤ مصارظرم دظ  اظممصلااح

جةمةةع سب،ماججلبذج مصةسصاؤج مصاظصاؤ سمصاتسنظاج  مصاة ومؤ مصارظرم ل د

 مصذي مولةمكا م أ اظأاجمص.ةرمصا مصثبع مصاة د  ذم يا مصنثظقؤ مصلظصااؤ



10

 اإلئتمانية معالجة إعتراضات العمالء على دقة البياناتمعايير ومبادئ  
 

10 
 

 لظ  ح يا   بظست مص ا،محد عا اظاج يا مإليرظه قظن، ج 1968 عظم يا أبةر

  لنظيح م  س فةمةج مصاظصاؤد سمصاتسنظاج مصارظرم لعج مصلام  د لظلماج م ل  

 لاظثح قظن،  مصثةم ظناؤ مصن  ظاج أبةراج  اظ مصلام د جداظنظاجعج مإليرظه

 ق،منا  بةراج  اظ  س هم امإل مص ا،مح قظن،  يا  اقحدج 1974 عظم يا

 مصتةلظاج يا مصان ه ع أاظمؤ ج،مناج  بظسصتج مصةست ل  مصلةمةج صةى لاظث ؤ

 .سمصارةياؤ مصاظصاؤ

 
 مصتةلظاج ياج مصكثاة سمص  ،رج دمصلظصااؤ مصاظصاؤ موزلؤج  ةمعاظاج أ  ف 

 ظيع مصتةلظاد  ذل يا مصكثاة سمص ،سع دمإلصك ةسناؤ مصاظصاؤ سموظسماج

 موخاةة مصنب،ماج ياج م   اظم صومظظة مصةسصاؤ مصاظصاؤج سموأة دظصاتسنظاج

 مص ا مص ب اااؤج موأة سضع أ،ت مصسه،ظج  اف،راج دمصاظصا أاظمؤ دا،ض، 

 أس مصاظصاؤ مصتةلؤ ليةلاج لع  لظل   عبةج مصلااح / مصان ه ع  أاظمؤ  ك.ح

 مزظمظظج ظح يا مصلام  صهظ م لةلج قة مص ا مصاتظأة  ل  مفةج داظ دمصارةيا

 مصفةمقؤ يباظاجسمص  م  رظتج سسظيح عثة     مص ا دمصاظصاؤ مصاب سظاج س ليةج

 فصم مصسه،ظج  ذل  ذصع سلتج  اظ  مصاظصاؤ سمصاتسنظاج مصثب،ك ل  مصايةلؤ

   ثا  ع م قظظرة فشةمياؤج  ائؤ سج،ظج ل   اك  مص ا مصيظن،ناؤ موأة   ،مة

 ع م  ت  هظ مص ا مصلظصاؤ مصاهباؤ ل  قةر سع م دمصسهظاج   ع ع م مصةقظدؤ آصاؤ

 أظت يا – عصع مولة    اج ف  - مصلي،دظاج سيةلجدجمصابظساج مصيةمر ف تظعج

 أس مصاظصاؤ مصتةلؤ لوسظيج ل ج  ة كاج قةج أخ ظ  أس  سظسزماج أيج سج،ظج

 .مصارةياؤ
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ج  يا د2مصلاةم ج لسا،عؤ ع  مصرظظرة مصاثظظب مصسه،ظد  ذل أ   ل صلح

 أ،ت مصلظلؤ مصاثظظب  ذل ع اظظجف    ييةج دمصا،ض،   ذم أ،ت2011 أ  ،دة

 سزرم  صةع،ة مس سظدؤ سعصع مصاظصاؤد مصتةلظاج لسظت يا مصان ه ع أاظمؤ

 لع دظص لظس  مصلاةم د لسا،عؤ يا مصاة ومؤ مصثب،ك سلفظي ا مصاظصاؤ

  جج أاثجادجمصاظص م س يةمر لس م ليةل هظ سيا مصةسصاؤد مصاظصاؤ مصاتسنظاج

ج جعبة جلةجع جسمع ثظر ظ جمصةست جلل   جصةى جلكظ اجفمع اظظ ظ جسفظمرة ناظ 

 :مصاثظظب دهذل  لةم  م ا سيااظ لل ،لظاجمإلي اظ د
 ج دلل ،لظ ا مي اظنا سسح  ، م ي اظنا مص يةمة الحياد المبدأ األول 

جيا  ةخ جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا  قةمرما ح
 .مإلمسظداؤ أس مصن ثاؤ س،م   )مصان تةلا (ج أعاظيهظ

جمإلي اظن    وم العدالة المبدأ الثاني جلل ،لظا  لع مص لظلح الكظ ا
 جااعجلةمأح يا سفنرظم سألظنؤ دلةت مصان ه كا 

 ل  م سوأ   م  جو  عصع مك،  دفاث دابهاظد مصلمقؤ
 .لك اجلل ،لظاجمإلي اظ  ثيظيؤ

اإلفصاح  المبدأ الثالث
 والشفافية

جمإلي اظ  م  وم  1 جلل ،لظا جلكظ ا  دة  أعاظ 
 لع ل ،مييؤ مصا  ،دؤ مإليرظأظا  ظيؤ  ك، 
 سمصي،معة مصارةياؤ سمون اؤ س يف   مصب ظم

 .مصاك ا ع  مصرظظرة
ج  2 جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا جأعاظ   دلةمم  وم

جمصان ه ع ع ج لل ،لظا أي فياظ   ل    يظ ظد
جمصثاظنظا  أخةى جهؤ أس شتص وي ق،معة

 .عب  مإليرظه مس،ز لظ دظس قبظ 
 ظ تظعد أعاظ جلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ  م  وم  3

 أ  ل  ص  في  مصمزلؤ م أ اظأظا  ظيؤ
ج) مصايةلؤ م ي اظناؤ مصال ،لظا  شظل ؤص اك ا
 مصا.ل،ت سسظرمؤ سبفافؤ ظقايؤ( مص فةمقظا

 عبهظ مإليرظه م   سأ  د ظرمخجمإليرظه أ م
 ماا  داظ مصاك ا س ،جاهظا ص ل ااظا أثي ظ
 ع ا   .ظ مإل    مصذي مصنةمؤج داةأمتججمإلخ عةم

 
2 G20 high level principles on financial consumer protection 2001, Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
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   ع  تر  مصذي سمصلااح مصالبا مصلا، دا 
 .مصال ،لظا

السلوكيات  المبدأ الرابع
 الئتمانية 

جدكظيؤ جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا  مص ة     وم
 مل ةمظ ع م صان ه عم صفي،  مصاظلبؤ مصاهباؤ
 .دابه  مصلمقؤ

المبدأ 
 الخامس

جمإلي اظ    تذ الحماية جلل ،لظا  أعاظيهظ س ظيؤ لكظ ا
 مصال ،لظاجم ي اظناؤ صف.ظ مصفاظمؤ ظرجظا أقرم

 .س فةمقهظ سباظن هظ
المبدأ 

 السادس
التثقيف 

والتوعية 
 المالية

جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا  دةملج د،ضع    وم
سلهظرماج للظرم ص  ،مة ُلبظسثؤ سآصاظا

جسمصان يث اا  مصفظصاا  مصان ه كا   لن ،ى سريعد
 يه  ل  س اكابه  صةمه  سمإلرشظظ م ي اظنا مص،عا

 قةمرماج م تظع يا سلنظعة ه  م ي اظناؤ مصاتظأة
 .سيلّظصؤ لةرسسؤ

 خظبؤ فظمرة دإناظ  لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ     وم الشكاوى المبدأ السابع 
 صالظصسؤ فجةميا ظصاحج سسضع دمصاكظسى صالظصسؤ
 .سناةل مصان ه كا  شكظسى

جمإلي اظ     وم السرية المبدأ الثامن جلل ،لظا  أعاظيهظ س ظيؤ لكظ ا
م ي اظناؤج مصال ،لظا سةمؤ ع مج دظصافظي ؤ
جسقرة يا مص ا سمصثاظنظا  مس تةملهظ أ،ز ه 
جدابه  يااظ س ثظظصهظ  عسي سموأةمم سموشتظصد
 ن ظم يا سرظ لظ سي  غاة   ظس  مصلمقؤ

  .مص ب.اذمؤ س يف   م ي اظناؤ مصال ،لظا
 لظجميع سأعاظيهظ لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ    فاح
  يف   أس مصب ظم وأكظم لتظص.ظا ل  ل،ظ.اه  ل 

 .مص ب.اذمؤ
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ا: ثالث  حقوق العميل وعالقته بمكاتب معلومات اإلئتمانا
 

يةمظجسشة ظاجفأةىجظعظي جسملؤججأ لّة مصال ،لؤ م ي اظناؤ ع  مصلام  ل     

مصباظأجم ي اظنادجس ظنتجمصال ،لظاجم ي اظناؤجداقظدؤجمصف يؤجمصا.ي،ظةجياجمصلي،ظج

ج دمصاظضاؤ ج ةسام ج   جمإلي اظ صذصع جلل ،لظا جس يةم ج لكظ ا د ةلججاع

ل جخمتج  ثا جن ظمجمصال ،لظاجج  دمصان تةلا   /ي اظناؤجصألعاظ مصال ،لظاجمإل

  دجلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ  ةسمجصابهساؤجعاحج دي اظناؤجسص،ميف جمص ب.اذمؤمإل

ج جمص اةملاؤ جمصاب ،لؤ جمصاكظ اججظ ا جسلنج صهذل جصفي،  ج ظيؤججلفةظة ئ،صاظا

سي جفأظرجسمضحجسعظظتجمن هةمجمصف.ظظجع مجأي، جج دموأةممجعماجمصلمقؤ

جم ي اظناؤأ جمصال ،لظا جج،ظة جسماا  جمصال ،لظاد جسآصاظاجج بفظا سسةم هظ

سعصعجص ،ب،تجفصمج لوموجلثظظبجج دذسيجمصلمقؤسم ص وملظاجمصاب،أؤجد  ثظظصهظ

 جمصثاظنظاجسمصف.ظظجع مججأجسةجن دل ج بظ  مصا.ظياؤجمصكظل ؤجياج ثظظتجمصال ،لظاج

 جموسظساجصثبظ ججع اجمصةم  دصمجضاظ جأي، جمصلام فدظإلضظيؤجج  دظق هظجسسةم هظ

يااظجم اجأ  جج  ناظي فلك اجلل ،لظاجفي اظ جيلظتجقظظرجع مج فيا جمص ظمؤجل ج

 أي، جمصلااحجسعمق  جداكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ :ج

ص لااحجمصف جياججأاثجف ج :حق العميل في الحصول على التقرير اإلئتماني  أ. 

جمإل ج يةمةل جل  جننتؤ جع م جممصفر،ت جلل ،لظا جلكظ ا جل  ي اظ ججإلي اظنا

أسجأأةجأعاظ جلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ دجسداةمجلؤجآصاؤجمصفر،تج دلثظشةة  

مف جص لااحجمصفر،تجع مج يةمةلجج دي اظناؤجياجلل  جمصةستع مجمص يظرمةجمإلج

 سليظدحجرس جلفةظجص اةةجمصقظناؤ ج دجص اةةجموست مإلي اظنا لسظنظ  
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حق العميل في العتراض على البيانات المصرح عنها في التقرير ب. 

 ثلظ  صي،معة مصثب،ك مصاة ومؤ سمإلجةم ما مصاب اؤ صب   مصال ،لظا   :انياإلئتم

س تةمججف دأسجلباةةأسجشة ؤج  ظ  يةظم   ن  ل  أ  مصلااح س،م   إي دي اظناؤمإل

س تةمجججفسم  جدجم ع ةملجع ا  أ ي اظناجمصتظصجد جلعج ،ياةجمص يةمةجمإلج

 ل ثةجظقؤجمصثاظنظاجج  مصتظبؤجدذصعس ا.ظ جمصةس،مجفلعجج صب ظمجللا  مص يةمة أثيظ  

ي اظناؤدجدفاثج جم في جعصعجل جمصلبظبةجموسظساؤجصبسظهجن  جمصال ،لظاجمإلج

جف جخمت جل  جمص نهاماجمإلف  ج ظيؤ جع  جدظص رةمح جمصان تةلا  ي اظناؤججص ومم

 لةجظقؤج  مصااب،أؤجس فةمقهظجداكحجظسريدجعصعجل جخمتجن  جآصاؤجعظصاؤجمصةقؤ

جإلج جمصنثاجموسظسا جم ي اظناؤدججمصثاظنظاج ا ج يظرمة   جع م ع ةملجمصلام 

  ي اظناؤجمإلج   يظرمة    مع ةمضظاجمصلام جمصاظيلؤجع مسثظاججأ  ججأمسظزججفسماك جج

 سمصا ل يؤجدةقؤجمصثاظنظاجداظجم ا:ج

                                         

                                  
                               
                              

                     

                      
                               

       

                   
                     

          

                      
                         

    
                            

 
 

 

ج سييظ   جسداةمجلؤ جأعملد ج يظرمة  جأص ةس  جع م جأسثظاجمع ةملجمصلام      

 : مصةيانؤج ظص ظصاجماك ج  تاصجموسثظاج دمإلي اظناؤ
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جص لام   1 جمصاظصاؤ جمصثاظنظا ج فةمث ج لةمح/ جيا   عجججخر،بظ ججدمص ةخة

إلجةم ماجلل  جلكظ اجلل ،لظاججسييظ جمصا ل يؤجدظإلص وممجدلةجمص لقةدج

 فةمثجمصال ،لظاجسمصثاظنظاجمصتظبؤجدظصلام جل جقثحجم  جج مإلي اظ 

سع مجنف،جشهةيج فةجأقرمجياجدجع مجنف،جم،لاجلوسظجمصتةلظاج

ج جمصفنظاد ج  ااةجأظصؤ سداكحجي،ريجياجأظصؤج لةمحجأظصؤجأظتجعةم

أسجفأ ،م ججد ظإلص وممجدلةجمص لقةجأسجسةمظج ظلحجقااؤجمإلص وممجدمصفنظاج

جل جمص لةمماجمص اججد  مص يةمةجع مجداظنظاجشاعج  ج ن،مج أسجغاة ظ

   ةأجع مجمصنسحجمإلي اظناجص لااح 

مل ثةججج:أ ،م جمص يةمةجع مجلل ،لظاجغاةجبفافؤجأسجغاةجلك ا ؤف  2

ل جججسللةصؤج يةم جلل ،لظاجسداظنظاجفي اظناؤجلك ا ؤجبفافؤجسظقايؤج

ج جمصثاظنظاجقثح جمصافةظججلوسظ جمص،قت ججديا جمإلجةم ماججم تظعجلع  ظيؤ

ج  عج جبفؤ جل  جسمص في  جمصنةمؤ جص ةلا  جمصمزلؤ سمإلأ اظأظا

 جأي، جمصلااحدجدظص ظصاجيإ جمإلخمتجدةأةج ذلجمصثب،ظجأ جل ججججدمصال ،لظاج

   جل،جثظاجمإلع ةمل أمل ثةجل ج

ديظ جمصال ،لظاجمصن ثاؤجياجمص يةمةجمإلي اظناجلةةج  سظسزجمصفةجموع مج  3

ص ،ميحجسمص ل ااظاجمص ب اااؤججججمصاةم،ناؤدجسييظ جصإليرظهجل ج ظرمخج نةمةجج

مساج فةمةجمصفةجموع مجصإليرظهجججدمصا ل يؤجداكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ 

سعظظةج ججدع جمصال ،لؤجمصن ثاؤجياجمص يةمةجمإلي اظناجمصتظصجدظصلااح

   سظسزجمصتامجسب،ماجل ج ظرمخجسةمظجمصاةم،ناؤجدظصكظلح 
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مل ثةجج :مصلااحجظس جل،مييؤجخ اؤج مإلس لممجأسجمص رةمحجع جداظنظاج  4

مإلس لممجأسجمص رةمحجع جداظنظاجمصلااحجمصاظصاؤجظس جمصفر،تجع مجج

 صاةسأجمصنةمؤجمصارةياؤ  خةقظ   د .،مضجخ اجل جمصلااح

 جمس،زجأ اجمص يةمةجمإلي اظناجأسجج :س تةممجمص يةمةجمإلي اظنافس، ج  5

جأسجج جمصاظصاؤ جص لااحجسقةر   جمإلي اظناؤ جمصفظصؤ جف جص ظمظاج ياا  فبةمرل

 ص فظ اجمص ظصاؤ:ج فعظظة  يااهظ سعصع سييظ  

أسجأ اج دجمجليةمجمإلي اظ فصع مجأ اجفي اظناجميةل جمصلااحج دبظ    •

 ةجمإلي اظ  ج سةمةجلث غجمإلي اظ جأسججةسص  جأسج  ااةجأأكظمجسشةسأجعيج

جمإلي اظ جج • جلثظصغ جسةمظ جأسثظاجعةم جع  جسمإلس لمم ص ظمظاجمصا ظدلؤ

 مصااب،أؤجص جأسجمص ةخةجياجظيلهظ 

جمتصج   جم ي اظناؤججيااظ جمصاك،ىجع مجداظنظاجمصلام  جم ع ةمل/ جللظصسؤ آصاؤ

آصاؤجللظصسؤجمإلع ةملجمصايةمجل جمصلااحجج دجيثبظ جع مسمصةظجع اهظجسللظصس هظ

جلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ  جل  جصلةظ جمإلي اظنا جداظنظاجمص يةمة أجالتج دع م

لل اهظجع مجلاا، جمصت ،ماجمص ظصاؤجياجمص لظلحجلعجمإلع ةملجمص،مرظجل جج

 مصلااح:ج

مصاكظسىجج صالظصسؤ خظبؤج فظمرة دإناظ  لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ     ومج  1

 دمع ةمضظاجمصان ه كا  صالظصسؤ فجةميا ظصاح سسضع سمإلع ةمضظاد

 مصاكظسىجسمإلع ةمضظاج  ن،مؤ مصةصاحجفجةم ما  جم اا أع مجج سناةل

 :مآل ا مفي  داظ
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  رظتدظإل مصالبا مصا،ظ  ل  مإلجةم ماج صهذل مصكظلح مص.ه  •

 .دظصان ه كا 

 شك،ى ج أي يا سمص.،ري مصكظلح مص فيا  •

 .مصا تذة مإلجةم ماج س ،ثا  مصاك ،دؤ دظصاكظسى سسح أ.ظ •

 م  ج فةمةجأة ظجموقرم دلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ جخمتجي ةة    وم  2

 ؤدس ثا أيجلل ،لظاج أس مصيةمر ع م ع ةملجدظإلج فدمغهظ  ظرمخ ل 

 م ع ةملج لفح مصن ثاؤ مصال ،لظاج أبةر مصذي لوسظجمصثاظنظاج فشلظر

 يا داظ لدع ةمدظإلج مصا ل يؤ صن ثاؤم مصال ،لظاج ع ةججااع لع دظ  خ ا

لةةجم  جج ص لا، س فةظج  لل ،لظاجسلن بةماج ل  مصال ةلج قةل  لظ عصع

 ملةج مصافةظة خمتجمصاةة مصةظج عةم أظت سيا ص ةظد  فةمة ظجدظص ل ااظاج

 .لل ،لظاج ل  مصال ةلج قةل  لظ بفؤ ع م قةمبؤ عصع

 ل  لفةظة ي ةة خمت قةمر دظ تظعج لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ   ي،م   3

  أسجمص. ةةجمصيظن،ناؤجص ةظج مصلا، رظج مس ملهظ

جثثتج  4  أ   ثا  أس دظ  جويا أس ظ    ا ع ةملجمإل بفؤج مص فيا  ل  فعم

مي،مجج أ  لك اجلل ،لظاجمإلي اظ  يل م دلبهظ مص ة ةج ماك    مصال ،لؤ

 مصال ،لظاج دفذم دمصيةمرج فةجأقرم م تظعج  ظرمخ ل  عاح م،لا خمت

 موب،ت ج أناج  لةم هظ أس م ي اظنا مص يةمة ل  ع ةملجمإل مصن ثاؤجلفح

 س ثاؤ لل ،لظاج أي  لةمح أس أذم صاك اجلل ،لظاجمإلي اظ  مف     5

 .بف هظ عةم لظجص جمقثتج ص لااح ي اظنامإلج مص يةمة يا
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 مصا تذة دظإلجةم ماج لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ جفدمغجمصال ةلج    وم  6

 .مع ةمض  يا ص  فيا 

 دمص فيا  دب ظيج ظ  خ ا مصال ةلج لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ جفدمغ    وم  7

 :مآل اج مإلدمغ م اا  سأ 

 بفؤ ثث،اج عبةج  لةم هظ دلةج ص لااح ي اظناجمإل مصنسحج ل  ننتؤ •

 .م ع ةملج

 س يف   ي اظناؤمإلج مصال ،لظاج صب ظم أثيظ   مصال ةلج أي،  ع  ل تصج •

 .م ع ةملج بفؤ عةم أظصؤجثث،اج يا مص ب.اذمؤ

  رةرل ي اظناف سسح  ح يا  ج ااةأع مجلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ ج  8

 دمصنسح م اابهظ لل ،لؤ أي ع م مصايةم ع ةملجمإل فصم دمص فيا  أثبظ 

جلل ،لظاجج يل م دع ةملجمإل  ن،مؤ فصم مص فيا  متظ   ص  سفعم لك ا

 :دظآل اج مصياظم - مصال ةلج أ اج ع م  دبظ    مإلي اظ 

 م ل    أ  مي اظنا  يةمة أي يا ع ةملجمإلج فصم مإلشظرة •

 .ع اهظج مصال ةلج مصن ثاؤ مصال ،لظاج سم اا  ددظصال ةلج

 مصن ثاؤ مصال ،لظاج أيايؤ ع  ظ  سمضفظ  ل تر مص يةمة  ااا  •

 .مصال ةلج مةم ظ  اظ ع اهظ مصال ةلج

  يةمةل ع م أر تج مصال ةلج مفةظ ظ جهؤ ويج خ ا فشلظر •

 د،ج،ظج ع ةملدمإلج  يةم  ل  صنظديؤم مصنبؤ تمخ ي اظنامإل
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 لفح مصن ثاؤج مصال ،لظاج ل ج ظ  أم مص يةمة شاح فعم ع ةملجمإل

 .ع ةملجمإل

 م لا   لةم هظد أس مصال ةلج  يةمة يا سمرظةج لل ،لؤ أي فص ظ  عبةج  9

جمإلي اظ  ع م جلل ،لظا  مفةظ ظ جهؤ أي خ اظ   الةم أ  لك ا

 ع م مصنظديؤ مصنبؤ متخ م ي اظنا  يةمةل ع م أر تج مصال ةلج

  مص لةمح أس دظإلص ظ  ع ةملجإلم  يةم 

صمجمصياظ جأسجف ص س، م أ  ي   دمصان ه ع ع ةملجف ريضج أظت يا   10

 مصسهؤجمصل اظجمصانتسصؤجع جلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ  ج

  اا  أ  مصياظياؤ مصن  ظاج ع م  لا م: حق العميل في تقديم شكوى ج.

 ص اكظسي للظصسؤ  ،ية آصاظاج ع م لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ عام ج أر،ت

ؤدججسيلظص سلبظسثؤ سعظظصؤ سلن ي ؤ عماجفجةم ماجدنا ؤ  ك،  دفاثج دس ن،م هظ

 أي  نثاج أ أسج دللي،صؤ غاة أس عظصاؤ  ك .ؤ مآلصاظاج  ذل  .ةلج أ سمساج

ج  مصلااح ع م أعثظ  أس  ةخاةماج  مصاظصاؤ مصتةلظاج ليةلا ع م م لا سع ا 

جمصال اةم  سمص، م   مصاكظسى للظصسؤ  ،ية مص ا دظآلصاظاج م وسظسم أ د

 صالظصسؤ عصع دلن ي ؤ  ن،مؤ عا اؤ فصم مص س،  سثح  ،مية سمساج س ن،م هظد

 صايةلا مصةمخ اؤ مصابظزعظاج  ن،مؤ آصاظاج د،مس ؤ أ هظ م   ص  مص ا مصاكظسى

 ع  مإلعم  مبث ا  اظ أظنمد س فةج مصال اةم  سمص، م  مصاظصاؤ مصتةلظاج

 .سأ ،ت شكظسى ل  دهظ م ل   سلظ مصاسالؤ مصال ،لظاج
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 ل ثةج: حق العميل في الحصول على التوعية والتثقيف المالي الكافيين د. 

اظ جفنلثظظبججل جج  دلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ أاظمؤجأي، ججاه،رجمصا لظل ا جلعجج

ج لكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ د جل  جسمص قيا جمصاظصا جمص ،عاؤ جأي، ججأس ل ثة   

 جدةجل ج قيا جج  مصلام جمصا ة ثؤجع مجلوسظيجخةلظاجمص يظرمةجمإلي اظناؤدجأاثج

  دجلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ مصلام جأ،تجأثالؤجمصتةلظاجمصاظصاؤجمصايةلؤجل جقثحجج

هظدججمصات  .ؤجسأ اا هظجسأة جم س .ظظةجلب سلوسظيجخةلؤجمص يظرمةجمإلي اظناؤ

جداة جأن،م جم أ اظتجمصاظصا فضظيؤ  فصم جس ،عا ه   دسأة ج .ظظمهظ  فذمة  

جسظقؤججأس جج،ظ هظ جل  جسمص في  جده  جمصتظبؤ جمإلي اظناؤ جمص يظرمة جلةمجلؤ  ااؤ

جياهظ جمصثاظنظاجمصاةرجؤ جسشا،صاؤ جمصام دسأةمثؤ جع مج فةمة جمصاظصاؤج سأثة ظ ة

 مص ا،مما جصمجفمصا ل يؤجده جس فنا جيةصجمص،ب،تج

صاظاجمصابظسثؤجص  ،مةجج جدةجل جسضعجمصت طجسمصثةملججسمآلجياج ذمجمإلأظردج  

ج دخةلظاجلكظ اجلل ،لظاجمإلي اظ  جمص،عا جلن ،ى جصةيع   مإلي اظناجسمصنلا

جف دصةمه  ج ل ثةججفضظيؤ جمص ا جسمص لةم.ظا جمصا.ظ ا  جل  جلسا،عؤ ج ،ضاح صم

ج جقثحجمصاثظشةة مإلي اظناجمصتظصج مص يةمةمصفر،تجع مج دإجةم ماجضةسرمؤ

مة ثطجمص قيا جس   ذم   قةم ةجس ف احجمص يةمةجمإلي اظناج  سل جث جمصانظعةةجيا  دده 

مص اججأاث ماّكح يه  مصاب سظا  دمصاظصاجصااكمجعمقؤجسثايؤ دظصاا،تمصاظصاج

جمإلي اظ  جلل ،لظا جلكظ ا جشةأظ  أسظساظ  ص لاااهظ  د يةلهظ سأن جسقث،صهظ

  اكح يلّظتلبهظجدج س .ظظةسمإل س تةملهظف
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ا: رابع  والتوصيات: خالصةالا
  

مصذيج  لث جلكظ اجمإلي اظ جياجمصفةجل جلتظأةجمص لقةدجمص،رقؤجمصةسرجمصهظمجج  دابتج

ل جخمتجمصانظ اؤجياجف تظعجقةمرجفي اظناجس ا جلثباجع مج ياا جظقا جص لااحدج

ل جمو ااؤجداكظ جج   ص اكا جلكظ اجم ي اظ جل ج فيا جمو ةممجمصابا،ظةدجيإنس

سضعجمص اةملظاجمص اج فةظجمصاتسنظاجمص اجس بظأجدهظجلهاؤجمإلشةممجع مج

سداظ  أي،   ح ل  مويةمظ أس مصاة ظا مص ا  ُساع دجناظأظاج ذلجمصاكظ اج

لعجضاظ جسةمؤج ذلجج  دسأي، جمصسهظاجمصان .اةةجلبهظدججعبهظجمصثاظنظاجمصاذ ،رة

صذمج ثةزجأ ااؤجج   التجل جأج هظص ا جُ مصال ،لظاجسأرةجمس تةملهظجياجموسج جم

قاظمجمصارظرمجمصاة ومؤجد لوموجأاظمؤجمصان ه عجمصاظصاجسضاظ جأ جمصلااحج

ياجمإلع ةملجع مجلظسرظجياج يةمةلجمإلي اظنادجداظجملوزجل جثيؤجمصساه،رجج

   ياجمصب ظمجمصاظصا
 

 ؤجداظجم ا:ج،رقياجض، جلظج يةمدج ،باجمصج
 

ج -1 ج فةظ جسق،منا  ج اةملظا جص ثاظنظاجسضع جمصاوسظة موسمجج دص اتسنظا

 سمصي،معةجص افظي ؤجع مجظقؤجمصثاظنظا 
 

يةلجغةملظاجسعي،دظاجع مجمصاتسنظاجمص اج  سظسزجس كةرجموخ ظ جج -2

 ع جمصلام    ظأئؤياج وسمةجمصثاظنظاجمصت
 

ج -3 جظصاح جمإلفسضع جصالظصسؤ جسمضح جقثحجججةميا جل  جمصايةلؤ ع ةمضظا

جع اهظ دمصلام  جسمصةظ جللهظ جمص لظلح جع مج دس ا.اؤ جمصةظ جيا سمصا.ظياؤ

 م ع ةملجسي جموسمجسمصي،منا  ج
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 ع ةملجل جقثحجمصلام  ةمياجسمضحجصكا.اؤج يةم جأ اجمإلفجسضعجظصاحجج -4
 

ي اظناؤجمصلاحجع مج ،عاؤجمصلام جسأيه جياجمصفر،تجع مج يظرمة  جمإلج -5

 ع ةملجع اهظ جس ا.اؤجمإلج
 

 ع ةمضظا جسآصاظاجآصا جصالظصسؤجمإلع اظظجأن اؤججف -6
 

 سضعجأسمجسأةجص  رةمحجع جمصثاظنظاجياج يةمةجمصثاظنظا  -7
 

ل جمصال ،لظاجسأ ججأسضعجفأظرج ب اااجمفةظجموسمجسمصالظماةجصفاظمؤجج -8

 ع ةملجع اهظ جي اظناؤجسمإلجمصلام جياجمصفر،تجع مج يظرمة  جمإل
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 ملحق
الفلسطينية في التعامل مع إعتراضات العمالء بة سلطة النقد تجر

 على دقة البيانات اإلئتمانية
 

 

 مصارةياؤ مصتةلظاج لن ه كا أي،  أاظمؤ فصم مص. ن اباؤج مصبيةج س  ؤ  نلم

جسمع ةمضظ ه  جشك،م   جلع جسمص لظلح مصةسصاؤجج سمصالظماة ص ااظرسظاج سييظ  د

 شكظسىجسفع ةمضظاج دالظصسؤ ملبم خظصج قن  دإناظ  قظلتج أاثج مص.ا مد

  .مصال اةة مصلاح سفجةم ماج مصبظيذة ص  اةملظاج سييظ   ددفي،قه  س ،عا ه  مصلام 

 للظصسؤ آصاؤ  ُب   ص سهظاجمصتظضلؤجصةقظد هظ  ل ااظاج دإبةمر مصبيةج س  ؤ قظلتج

 جةم ماجفس أأكظم مص ل ااظاج  اابتج  قث هظ ل  سمع ةمضظاجمصلام  شكظسىج

جمإلي اظناؤ دسمإلع ةمضظاجمصاكظسىج للظصسؤ جمصلام جد يظرمة   ج وسمة   دجسآصاؤ

س يثظتجأ ثظاجم ع ةملجع مجظقؤجداظنظاج  عجمص يظرمةدجسمس يثظتجشكظسىجفس

 سأةة فناظ  مااح داظ مصلام جسللظصس هظجدظص بنا جلعجموأةممجعماجمصلمقؤ

 مصاكظسىجسمإلع ةمضظا ج  س يثظت لن ي ؤ

ماجس  ؤجمصبيةجياجلسظتجأاظمؤجأي، جمصلام جج  جفجةم أجيااظجم اجل تصجع ج

جسمصةما،غةمياؤ جمإلي اظناؤ جمصثاظنظا جظقؤ جع م جمصف.ظظ جلسظت جياج ديا سأيه 

 مصفر،تجع مج يظرمة  جمإلي اظناؤجسمإلع ةملجع اهظ:ج
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 أولا: تزويد العمالء بتقاريرهم الئتمانية 

جمصا،مأبا جدظصي ظ ججففننسظلظ  لع ساظسؤ س  ؤ مصبية مصهظظيؤ  صمج لوموجثيؤ

ج جمإلقةمل(د جسلتسنظا ج)مصارظرم فس كاظ   صبهج س  ؤ مصبية سمصاظصا

ج جمصافمصهظظم جلثظظب ج ةساخ جمصارظرمج.صم جدا  جمصاظلح جسمإليرظه ظياؤ

سعاميهظد سأةبظ  لبهظ ع م لبفه  مصف  يا مصفر،ت ع م ننتؤ ل   

جمصااكظاج يظرمة ج جسن ظم جمإلي اظناؤ جمصال ،لظا جن ظم جسمقع جل  جمإلي اظناؤ  

جصكظيؤجج جمصف  جمابح جمصذي جمإلي اظناؤ" ج"مص يظرمة جن ظم ج  ،مة ج   مصالظظةد

جمصان تةجؤجل جج جم ي اظناؤ مصا،مأبا جدظصفر،تجع مجننتؤجل ج يظرمة  

جياج جمصف  جلبفه  جس ذصع جمصالظظةد جسمصااكظا جم ي اظناؤ جمصال ،لظا ن ظم

جمص يةمةمإل جداظنظا جع م جمصارظرمجج دع ةمل جسلكظ ا جيةس  جخمت ل 

 صإلجةم ماجمص ظصاؤ:ج سلتسنظا مإلقةمل سعصع سييظ  

جمإل  1 جد يظرمةل جمصلااح جمإل وسمة جمص يظرمة جن ظم جخمت جل  ي اظناؤججي اظناؤ

 مصاترصجصذصعدجسعصعجسي جأ اجخ اجل جمصلااح ج

ثثظاجمصاتراؤجقثحجلبف ججفمص في جل جشتراؤجأظصاجمصتةلؤجدا،جاج  2

 سعصعجع مجمصبف،جمص ظصا:ج دي اظناؤأيجخةلؤجع مجن ظمجمص يظرمةجمإل

مص في جل جمصث ظقؤجمصاتراؤجأسجج،مزجمصن.ةجدظصبنثؤجصأليةمظدجدفاثج •

 دن.ن  أظصا مصتةلؤد أس مصا.،ل رسااظ  دذصعمساجأ جمك، جمصلااحج

جعةصاؤ جس ظصؤ جخمت جمص يظرمةجج دل  جع م جمصفر،ت جغظمظ هظ جيا لفةظ

 م ي اظناؤ جج
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ع ثظريدجدفاثجمساجأ ج ك، ججمص في جل جشهظظةج نساحجمصاتصجمإل •

جأظصاجج ج ،مؤ جل  ج ذصع جسمص في  جمصا.ل،تد جسظرمؤ جمص نساح شهظظة

جمصا.،جدمصتةلؤ جأأة جمك،  جأ  جمسا جع ججدفاث جناظدؤ جدظص ،قاع ضا 

لفةظججدأسجل.،ضظ جرسااظ جل جخمتجس ظصؤجعةصاؤجدع ثظريمصاتصجمإل

 ياجغظمظ هظجمصفر،تجع مجمص يظرمةجم ي اظناؤ ج

سمصرظظرجججدي اظناجسي جأ ث  وسمةجمصلااحجدبنتؤجل ث،عؤجل ج يةمةلجمإل  3

 ل جن ظمجمص يظرمةجم ي اظناؤدجدظإلضظيؤجفصمجخ  جمص يةمة 

حجدبنتؤجل جمص.ظ ،رةجمصرظظرةجل جمصب ظمجلت ،لؤدجأاثجج وسمةجمصلاا  4

ج جمص.ظ ،رة جمصلااحجدةيلهظجفمساجأ ج ،ضحج ذل جمص اجقظم جاظصاجمصةس،م

جمصتظصجد  جمص يةمة جع م جمصفر،ت جلوسظججدليظدح جرس،م ج ااح سمص ا

جمصلااحج جأاثجمساجمصفر،تجع مج ،قاع جمصبيةد جس  ؤ جسرس،م مصتةلؤ

  ج يةمةل جع اهظجسداظجم.اةجمس مل جصبنتؤجل

أ .ظظجدبنتؤجسرقاؤجصكحجل جناظعججأ اجمص يظرمةجم ي اظناؤجسمص.،م اةجمإل  5

 مص اجم  جأثظع هظجس ،قاعجمصلام جع اهظ ج

 ي اظناؤجمصتظبؤجدظصلااح جأ .ظظجدبنتؤجل جمص يظرمةجمإلعةمجمإل  6

فجةم ماج يةم جم ع ةملجع مجداظنظاجمص يظرمةججل ججظناجآخةدجيااظجمتصجج

جمججم ي اظناؤ جد يةم  جمصلااح جمإلعصياظم جمص يظرمة جداظنظا جع م ي اظناؤجج ةمل

جمساجعاحجلظجم ا:ججدمصتظبؤجد 

 ي اظنا جأر،تجمصلااحجلنثيظ جع مج يةمةلجمإل  1
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ع ةملجع مجن.مجن، جمص يةمةجمصذيج  جأ ث جل جقثحجمصلااحجج يةم جمإلج  2

 ييطجأسجل جم.،ض جدذصع 

 ع ةمل جمص في جل جشتراؤجليةمجأ اجمإل  3

ع ةملجع مجمص يةمةجصاةةجسمأةةجييطدجسياجأظتجرغثؤجمصلااحجد يةم ججمإل  4

ع ةملججيإن جدفظجؤجص  اج يةمةججةمةجقثحج يةم جمإلج دع ةملجثظناف

 ع مجداظنظاجمص يةمة ج

دجيهاجع مججع ةملجسفجةم ماجمصالظصسؤجةم ماجظرمسؤجأ اجمإلدظصبنثؤجإلج

 مصبف،جمآل ا:ج

مصتةلؤجمصذيج  جم ع ةملجع مجداظنظ  جج ي،مجس  ؤجمصبيةجداتظأثؤجلوسظجج  1

 ص ةظجع مجيف،ىجم ع ةمل ج

جأمظمجج  2 جخانؤ جي ةة جم ع ةملجع مجداظنظ   جمصذيج   جمصتةلؤ لبحجلوسظ

ج دعاح جمصتظأئؤ جمصثاظنظا جس رفاح جمصبية جس  ؤ جأ ا جع م  جفص ةظ

 سجةا 

جمإلج  3 جدظ تظع جمصبية جس  ؤ جع مجأ اجمصلااحج ي،م جص ةظ جةم ماجمصمزلؤ

ظاجدةثةجرجلاجل ج ظرمخجدةممؤجمإليرظهجمصتظأئجع ججس رفاحجمصثاظنج

 مصثاظنظا 

لكظناؤجأر،ص جع مج يةمةجفدمغجمصلااحجداظجم.اةجللظصسؤجمع ةمض جسف  4

رسظتجرسظصؤجنراؤجقراةةججفجةمةجدلةج لةمحجمصثاظنظادجسعصعجل جخمتج
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(SMSجع مجرق جمصهظ  جمصبيظتجص لااحجأسجل،ظ جلوسظجمصتةلؤجلةخحج)

 م ع ةملجياجأظتجعةمج ،يةجرق ج ظ  جنيظتجص لااح جج

جدظإلف  5 جقظم جمصذي جمصتةلؤ جلوسظ جي ةةجدمغ جخمت جمصلااح جع  س لمم

سعصعجإلشلظر  جد،ج،ظج  دمصقمثؤجأشهةجمصنظديؤجص ظرمخج لةمحجمصثاظنظاج

ج جمصان ل   جمصلااح جداظنظا جيا جسفعمله جخ ة جأةيه  جل  عب 

 دظص ر،ما ج

ع ةملجمصلااحجخمتجعاةةجأمظمجعاحججفج ي،مجس  ؤجمصبيةجدظصةظجع مجج  6

جأ اجمإلج جف جياجمصفظ اجمص اج ف ظجججل ج ظرمخجمس مم ع ةملد

جمصلااح جلع جمصا ظدلؤ جيا جأأ،ت جص ن،مؤجج دص،قت جمصثاظنظا جلوسظ أس

 سأسثظدهظ ججمصااك ؤدجيا  جفدمغجمصلااحجدظصاةةجمإلضظياؤجمصا  ،دؤج

دججليظدحجأر،تجمصلااحجع مج يةمةلجمإلي اظنامصان ،يظةجمصةس،مجيااظجمتصج

 صاظجم ا:ج ا    يظضا رس،م ل  قثح لوسظ مصتةلؤ مصةس،م سييظ  ي

 رس،مجدةتجأثظعؤج يةمة ج  1

 مف ةجع مجلوسظجمصتةلؤج يظضمجأمؤجرس،مجياجمصفظ اجمص ظصاؤ:ج  2

 ي اظناؤ ج يةم جأ اجمع ةملجع مجداظنظاجمص يظرمةجمإل •

ي اظناؤجصاةةجسمأةةجدلةج لةمحجمصت ةجياجداظنظاججأثظعؤجمص يظرمةجمإل •

جصةىجن.مجلوسظج جمص لةمح ج ظرمخ جل  جأشهة جس ؤ جلةة مصلااحجخمت

 ع ةملجصةم  جمصتةلؤجمصذيج  ج يةم جمإلج
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   يظضمجس  ؤجمصبيةجرس،مجليظدحج حج يةمةجمي اظناجم  جلبف جص لااح ج •

 مصفظ اجمص ظصاؤ:ج ج  يظضمجس  ؤجمصبيةجرس،مجياج  3

 مصفر،تجع مج يةمةجمي اظناجلةةجسمأةةجصكحجسبؤجلامظمؤ  •

ي اظناجلةةجسمأةةجدلةج لةمحجمصت ةجياجداظنظاجفمصفر،تجع مج يةمةجج •

 مصلااحجخمتجلةةجس ؤجأشهةجل ج ظرمخجمص لةمح 

جمصبيةجياج • جقاةجمصةس،مجع مجأنظدظاجمصارظرمجل جقثحجس  ؤ م  

 دذصع  نهظمؤ  ح شهة سفشلظر   رسااظ  

قةملجمصا تررؤجياجم  جقاةجمصةس،مجع مجأنظدظاجلتسنظاجمإل •

ا  ج نةمة ظجياجأنظدظاججدجصنهظمؤج حجشهةجسفرسظتجيظ ،رةجصه جدذصع

 س  ؤجمصبية 

 أصولتجس  ؤجمصبيةجلوسظجمصتةلؤجداظجم ا:ج ل ججظناجآخةد 

جمإلج  1 جد يظرمة   جمصلام  ج وسمة جخةلؤ ج ظيؤج ،ياة جخمت جل  ي اظناؤ

 سلكظ ث  جيةسع جج

 يةم  مصتةلؤ صكظيؤ مصا،مأبا  دبظ   ع م أ ا مصلااح ل  خمت  لثئؤ    2

 نا،عججمص  اجمصتظصجدذصع 

مك، جج دقحجصةىج حجية جسلك اج تراصجل،ظ جسمأةجع مجمو  3

جمإل جمص يظرمة جأثظعؤ جخةلؤ ج يةم  جل جلهظل  جس وسمة ظجججو  ي اظناؤ
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ص يظرمةجع ةمضظاجمصلام جع مجداظنظاجمفص لام جس ذصعجمس يثظتج

 ي اظناؤ جمإل

 س تةممجن ظمجمص يظرمةجم ي اظناؤ ججف  4

ي اظناؤجل جمصب ظمجظس ج .،مضجسأ اجلنث جفعةمجأثظعؤج يظرمةج  5

 ل جمصلااح ج

ا: افتتاح قاعتين لستقبال الجمهور في مدينتي رام هللا وغزة   ثانيا

صةىجمصا،مأبا جج ؤدهةمج لوموجلن ،مظاجمص،عاجسمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصارةياج

جمصتةلظاجمصارةياؤ جلن ه كا جأي،  جشكظسىج  سضاظ  جمس يثظت جأجح ل 

جفناظ جج ج   جمصبيةد جمصتظضلؤجصةقظدؤجس  ؤ مصا،مأبا جع مجمصاتسنظاجمصاظصاؤ

س يثظتجمصا،مأبا جياج حجل جغوةجسرممجهللادجأاثجمناحجص ا،مأ ججقظع ا جإل

ي اظنادجسلبف جمصف جدظص يةمجص  اجمصفر،تجع مجننتؤجلسظناؤجل ج يةمةلجمإل

 يةم جشك،ملجع مجأيجج ددظإلضظيؤجفصمجعصع  ع ةملجع مجداظنظاجمص يةمةدظإلج

 اظج   ل جمصارظرمجأسجلتسنظاجمإلقةملجأسجمصرةميا جمصذم جم لظلحجلله 

 اظرسجمصيظعظاجناظأهظجد ،عاؤجس قيا جزسمر ظجع جآصاظاجسشةسأجمص لظلحج

،ياةجخةلؤجمصاا،رةجمصارةياؤججلعجمصاتسنظاجمصاظصاؤدجس ي،مج ذلجمصيظعظاجد ج

 ص ا،مأبا جص لوموجقةرم ه جياجمص لظلحجلعجمصاتسنظاجمصاظصاؤ ج
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ا: الحفاظ على دقة وحداثة وشمولية قواعد بيانات مكاتب معلومات   ثالثا

 اإلئتمان 

فص وملظ  دناظسؤ س  ؤ مصبية مصهظظيؤ فصم  لومو ثيؤ مصسهظز مصارةيا  

جمصبيةج جصن  ؤ جمص ظدلؤ جمإلي اظ  جلل ،لظا جأن اؤ جمإلقةملجيا  دسلتسنظا

سصااظ جظقؤجسأةمثؤجسشا،صاؤجمصثاظنظاجمصاةس ؤجل جقثحجلوسظيجمصثاظنظاجداظجج

ةم ماجماا جمصف.ظظجع مجأي، جمصلام دجقظلتجس  ؤجمصبيةجدإ تظعجعةةجفج

ل جشةنهظجضثطجس ةقا جعا اظاجمإليرظهجل جقثحجلوسظيجمصتةلظاج ظ ج

 أدةز ظ:ج

اظ ج يظرمةجخظبؤجصا ظدلؤجظقؤجمإليرظهج ل اةجع مجلب ياؤجمإليرظهججفن •

 ع جمصثب،ظجمص اج ة ثطجدثلاهظجياجمصا .ا جمصاظصاجسمصةما،غةمياجص لااح 

جمصثاظنظاجص ارظرمجسلتسنظاجمإلف • جظقؤ ج يظرمةجل ظديؤ قةملجرسظت

 داكحجردلا جج

جل جقثحجج • جإلجاظصاجمصاتشةماجمصارةهجعبهظ جليظرنظاجشهةمؤ فجةم 

 لوسظجمصتةلؤجإل  اظمجأيجقا جشظعة ج

ا: تعليمات اإلفصاح وأخالقيات العمل ومعالجة الشكاوى  رابعا
 

 دجأبةراجس  ؤجمصبيةج ل ااظاجمإليرظهجسأخمقاظاجمصلاحجسللظصسؤجمصاكظسىج

مص اج ةيتجفصمج لوموجفجةم ماجمإليرظهجسمصا.ظياؤجياجمصسهظزجمصارةياج

داكحجماا جج  دل قظ جص الظماةجمصةسصاؤجياجلسظتجمإليرظهجع جمصثاظنظاجفسعصعجج

ل ،مييؤجج  دسب،تجمصثاظنظاجسمصال ،لظاجفصمج ظيؤجموأةممجياجمص،قتجمصابظساج
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جمصثاظنظاج ج ثظظت جلسظت جيا جمصةسصاؤ جمصاثظظب جسأةمثؤج دلع جظقؤ سمصف.ظظجع م

 لعجعةمجمإلخمتجداةسأجس ل ااظاجمصف.ظظجع مجمصنةمؤجمصارةياؤ ج  دمصثاظنظاج

جفص جمصبية جع جس  ؤ ج ةيتجمص ل ااظاجمصرظظرة جسلاقظ جج اظ جساظسؤ مج فةمة

سداظجمااحج ،ياةجآصاؤج ي،مجع مج دأخمقاظاجمصلاحجصةىجل،ظ.اجمصارظرم

جمصارةياؤ جمصتةلظا جلن تةلا جلع جمصارظرم جل،ظ.ا جعمقؤ دج فةمة

جسفع ةمضظاجج جشكظسى جصالظصسؤ جمصا  ،دؤ جسمإلجةم ما جمآلصاظا س ،ضاح

مجمصلام جصةىجمصارظرمجسداظجماا جأي،قه دجفضظيؤجفصمجأثجمصارظر

جصةىج جمصارةيا جمص،عا جصومظظة جمصمزلؤ جمص ،عاؤ جدباة جمصانظ اؤ ع م

جسلب سظ هظج دمصساه،ر جسخةلظ هظ جمصارظرم جدباظأ ج لةم.  جخمت ل 

 سأسلظر ظجسشةسأجمصفر،تجع مج  عجمصتةلظا 

 توعية العمالء  خامساا:

قظلتجس  ؤجمصبيةجد ب ا جأاماج ،عاؤجلظصاؤجسلرةياؤجل،جه جفصمجيئظاجج

صمج ب ا جنةسماجسسرشج ،ع،مؤجص ماجمصاةمرسجففضظيؤجج  د .ؤمصاس اعجمصات 

سعصعج ددهةمجزمظظةجمص قيا جسمص،عاجمصاظصاجسمصارةياجصةمه  دسمصسظللظاج

ل جخمتج لةم.ه جداهظمجسأ ةممجس  ؤجمصبيةجسمإلأظرجمص ب اااجسمصةقظداجج

جمصارةياؤجج دصلا هظ جدظصا.ظ ا  جسمص لةم  جع اهظ ج اةم جمص ا سمصي ظعظا

داظج دسدظصفي، جسمص،مجثظاجعبةجمص لظلحجلعجمصاتسنظاجمصارةياؤ دموسظساؤ

جمإلي اظناؤ جمص يظرمة جع م جمصفر،ت جيا جأيه  جع اهظجج دمااح سمإلع ةمل

سمآلصاظاجمصا ثلؤجياجللظصسؤجمإلع ةمضظاجسأيه جياج يةم جشك،ىجع مجأيجج

 اجمصتظضلؤجصةقظد هظج ل جمصسهظ
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جمإلي اظناؤدجج جص ال ،لظا جمصثفةم  جلة و جعاح جصااظرسؤ جمصاةجلاؤ مصي،معة
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   2016لاقظ جأياحجمصااظرسظادجلة وجمصثفةم جص ال ،لظاجمإلي اظناؤدج
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