
 
  

 
 
 

 

)1 - 11( 
 

 

 

من قانون البنك المركزي العراقً رقم  (4)من المادة (3)الفقرة  حكامأل استنادا  

( 94من قانون المصارف رقم )(404)المادةمن  ( أ )الفقرةو )المعدل(4004لسنة  56

 . 4004لسنة 

 :اآلتٌةالتعلٌمات  أصدرنا

 

 

 تعلٌمات تبادل المعلومات االئتمانٌة

 4044لسنة 

  



 
  

 
 
 

 

)1 - 11( 
 

 

 المادة االولى: هدف التعلٌمات

 

 مى  االئتمانيى  المعلومىات تبىاد  نظىا   فى  المشىااة  األطىااف بىي  العالقى  تنظىي  إلى  التعليمات تهدف

 البنك يحددها أخاى أطااف وأي  والزبائ  والمستخدمي  المعلومات ومزودي ومستفيدي  ماةزيال بنكال

 منهىىا والتحقىى  المعلومىىات ب مىى  تقىىو  ماةزيىى  بيانىىات وقاعىىد  ائتمىىان  سىى   نشىىا إل وذلىىك ،الماةىىزي

نظىا  تبىاد  ب مشىااة   هى  ةى  والتزامىات حقىو  وتحديىد المختلفى  االئتماني  التقاايا وإصداا وتاتيبها

 .المعلومات االئتماني 

 : التعارٌف الثانٌةالمادة 

 :أدناه ف  المعان  المبين اآلتي  هذه التعليمات يقصد بالمصطلحات  غااضأل

 البنك المركزي العراقً :البنك -4

ةتاونىى  يىىدياه البنىىك يقىىو  بت ميىى  ومعال ىى  معلومىىات إلنظىىا   :نظااام تبااادل المعلومااات االئتمانٌااة  -4

االئتما  للشخص وتحديثها ف  قاعد  معلومات ماةزي   يوفاها للمستفيد ف  صوا  تقاايا ائتمانيى  مى  

  المعلومىات قىد  ماتقبى  مى  الشىخص الىذي ت   أوتابطى  عالقى  فعليى   أ  خال  االسىتعال  االئتمىان  على  

  صىىو  علىى  تقىىاايا ومخشىىاات خاصىى  بالقطىىاال المصىىاف  واالئتمىىانوتمةىى  البنىىك مىى  الحبخصوصىى  

  ووض  السياسات المالي  واإلشااف تساعده عل  أدا  دواه الاقاب  

 :المستفٌد -3

 .لهذه التعليمات وفقا   نظا  تباد  المعلومات االئتماني استخدا  ب ه  يخولها البنك  يأ

 الزبون: -4

لديى   أودفىاتا صىةوك  أوالحصىو  على  ائتمىا   أوشخص متقد  بطلب تحاياي للمستفيد لفتح حساب 
 .أخاىةفي  أو الحصو  عل  خدمات مالي  أو استثمااي   أوائتما  قائ  
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 لصلة:ا وذو األشخاص -5

لقانو   صل  وفقا   وذو أشخاص وأيلمشاوال فادي، مالك ، شخص طبيع  نو الشاةا  المتضام

 يحددها للمستفيد. أخاىمعلومات   وأيوتعليمات البنك  4009( لسن  99اق  ) المصااف 

 االئتمان: -6

 أخاىاسو   وأي التزا  بصاف مبلغ نقدي مقاب  ح  سداد المبلغ المصاوف و فوائد وعوائد  يأ

و منت ات  االئتما  التعهدي )خطاب الضما  واالعتماد المستندي( إل  إضاف عل  الصاف  متاتب 

 . اإلسالمي الصياف  

 :االئتمان معلومات -7

سوا  ةانت صةوك دفاتا  إصداا أوفتح الحساب  أو االئتما المخثا  عل  قااا منح الشخص معلومات 

والمعلومات المتوفا   واالستعال    ي واالئتمان الشخصي  المعلوماتي ابي  وتشم  إ أ معلومات سلبي  

 .للزبو  والةفي م  الس الت العام  

 

 التقرٌر االئتمانً:  -8

 لةتاونىى إ أو واقىى  بشىىة  االئتمىىان  االسىىتعال  عى  صىىادا تقايىىا:    للزبااون االئتمااانً التقرٌار( أ

 االئتمىان  بىالملف المو ىود  المعلومىات بعىض أو ةى  على  يحتىوي الزبو  م  خط  طلب عل بنا   

 والسى الت السىابق  واالستعالمات الشخصي  والمعلومات االئتما  معلومات ويشم  بالزبو  الخاص

 يىت   أ بعىد العالقى  ذات ال هىات مى  عليهىا الحصو  يمة  الت   والمعلومات واالعتااضات العام 

 . المعلومات معال   ماةز م  ابطها

 

 بنىا    الةتاون  أو واق  بشة  االئتمان  االستعال  ع  صادا تقايا:  للمستفٌد االئتمانً التقرٌرب( 
 االئتمىان  بىالملف المو ىود  المعلومىات بعىض أو ةى  على  يحتىوي المسىتفيد مى  لةتاون إ طلب عل 

 مىى  دو   السىىابق  واالسىىتعالمات االئتمىىا  ومعلومىىات الشخصىىي  المعلومىىات ويشىىم  بىىالزبو  الخىىاص
 الحصىو  يمةى  التى  والمعلومات واالعتااضات العام  والس الت المستعلمي  أو الخدم  مقدم  ذةا
 المعلومات. معال   ماةز م  ابطها يت   أ بعد العالق  ذات ال هات م  عليها
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 :االستعالم  -9

 معلوم  أو تقايا خاص بالزبائ  أي أولةتاون  مقد  م  المستفيد  للحصو  عل  تقايا ائتمان  إطلب 

بيانات الزبو  الشخصي   إدخا وذلك م  خال   ، لهذه التعليمات ا  يوفاها االستعال  االئتمان  وفق

 اإل بااي واالئتماني  ف  حقو  البحث 

 المستندات:  -40

 .فق  م  طلب الزبو  الت  يطلبها المستفيد ا مي  الوثائ  والبيانات الما 

م   أوموقع  م  قب  الزبو   لإللغا ةتاوني  صايح  غيا قابل  إلموافق  تحاياي  أو  التفوٌض: -44

ف  ة  ما  يقو  بتقدي  طلب خدم  مى  المسىتفيد تفيىد موافقتى  وعلمى  بتىداو  معلوماتى   ينوب عن  قانونا  

 .لهذه التعليمات وت ميعها ومعال تها ف  ماةز معال   المعلومات واالستعال  عن  م  المستفيد وفقا  

 :األخطاء إشعار -44

 النظا بيانات قاعد  الت  ال تتف  م  دلي  ةاف   األخطا  المستفيد يتضم   إل  النظا   ع  يصداتقايا 

 .وعند التحديث للما  األول بيانات االئتما   إدخا عند 

 : النظاممستخدم  -43

االطالال والحصو  عل  و، واالستعال   النظا استخدا  ب  مخو  مستفيدالشخص طبيع  يعم  لدى 

نوال  يأواستخااج أ،و تصحيحها تحديثها  أوالمعلومات االئتماني  للشخص  إدخا  أوالتقاايا االئتماني  

 نظا  تباد  المعلومات االئتماني .التقاايا المطلوب  م   أنواالم  

 :القٌاسٌةالمعاٌٌر  -44

 (ISO)،COBIT مث   م  المعلومات أنظ     إلداا متف  عليها    معاييا دولي
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 : دلٌل المستخدم  -45

 النظا  لقاعد  بياناتووصف   النظا وتقاايا  استخدا  باامجحوي تعليمات ت ماا  م موع  م  ال

 وةيفي  صيانت .

م موع  م  األ هز  والبىاامج والتطبيقىات وقواعىد المعلومىات :  مركز جمع ومعالجة المعلومات -46

الت  تعم  ةوحد  واحد  م  أ ى   مى  المعلومىات مى  المسىتفيدي  والتحقى  منهىا للتخةىد مى  خلوهىا مى  

ومةتىب االسىتعال  االئتمىان   النظىا  إلى المعلومىات  إاسىا األخطا  ومن  ازدوا ي  المعلومات وم  ثى  

 .واإلحصائي التقاايا االئتماني   دااوإصاالستعال   غااضأل

التقاايا يداا ويشغ  مى   وإصداالةتاون  ل م  المعلومات االئتماني  إ : نظا  االستعالم االئتمانً -47

قب  البنك تمة  المستفيدي  م  االستعال  األم  ع  معلومات الزبو  االئتماني  والشخصي  وتوفياها م  

 .ف  تقيي  المخاطا واتخاذ القااا االئتمان  خال  تقاايا ائتماني  للمساعد 

عل      م  ماةز معال   المعلومات بنا ليا  آاق  خاص ومميز يت  استخاا   :  الرقم الممٌز للزبون -48

بيانات   إدخا معادل  تخخذ بعي  االعتباا م موع  م  المعلومات الخاص  بالزبو  يعط  لة  شخص يت  

يسىتخد  هىذا الىاق  الحقىا  ألغىااض االسىتعال  عى  الزبىو    مىا  االولى للف  ماةز معال   المعلومىات 

 وتحديث بيانات .

االسىىتعال  االئتمىىان   إلىى هىى  االسىىتعالمات المقدمىى  مىى  قبىى  المسىىتفيدي   : االسااتعالم التفصااٌلً -49

الت  ه  طلبات للحصو  عل  خدمات أو منت ات مصافي  أو مالي  مالخاص  بالزبائ  المحتملي  عند تقدي

 . تظها ف  التقايا االئتمان  تخثا عل  التصنيف االئتمان  للزبو 

االسىتعال  االئتمىان  الخاصى   إلى هى  االسىتعالمات المقدمى  مى  قبى  المسىتفيدي  :  االستعالم العام -40

بالزبائ  الحاليي  ألغااض تحديث المعلومات أو االستعال  الىذات  مى  قبى  الزبىو  ألغىااض الحصىو  

  تقايا االئتمان  الت  ال تظها ف  التقايا االئتمان  وال تخثا عل  التصنيف االئتمان  للزبو .عل  ال

هو عالم  أو دا   تعط  للزبو  تحتسىب آليىا  مى  المعلومىات االئتمانيى   :التصنٌف االئتمانً  -44

عل  معادالت يت  االتفىا  عليهىا الحقىا  بىي  البنىك المحفوظ  ف  الملف االئتمان  الخاص بالزبو  بنا   

 تلخيص التقايا االئتمان  ومساعد  المستفيدي  عل  اتخاذ القااا االئتمان .  إل والمستفيدي ، وتهدف 

والمعلومىىات الحاليىى  والتاايخيىى   واألوزا م موعىى  مىى  المعىىادالت  :معاااٌٌر التصاانٌف االئتمااانً  -44

ف  ملف  االئتمان  يت  االتفا  عليها بىي  البنىك والمسىتفيدي  بغىاض احتسىاب  المو ود الخاص  بالزبو  

  التصنيف االئتمان  للزبو .
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مسىبقا  مى  قبى  البنىك يقىو  الزبىو  بتعبئتى   نمىوذج معىد   :طلب االعتراض علاى التقرٌار االئتماانً  -43

االعتىااض على   ضغىااألالمستمسىةات المطلوبى    ميى  وإافىا االعتااض وتوقيعى   أسبابوتوضيح 

المعلومىىات الىىوااد  فىى  التقايىىا االئتمىىان  الخىىاص بىىالزبو  علىى  أ  يةىىو  أسىىا  االعتىىااض قانونيىىا  

  ومقبوال .

 أسىبابمسىبقا  مى  قبى  البنىك يقىو  المسىتفيد بتعبئتى  وتوضىيح  نموذج معد  :  طلب تعدٌل المعلومات -44

تعىدي  المعلومىات  غىااضألك بنىال إلى  اسىال وإالمستمسىةات المطلوبى    ميى  وإافىا التعدي  وتوقيعى  

 . ف  وقت ساب  بإاسالهااالئتماني  الخاص  بالزبو  الت  قا  المستفيد 

المسىتفيدي  أو  إلى  إاسىالهالةتاونيى  مسىتخا   مى  النظىا  يىت  إاسائ  :  أو التنبٌهات اإلشعارات -45

أو و ىود أخطىا   اإلقااضتعليمات وقواعد عل  الالمستخدمي  العاملي  لديه  لتنبيهه  بحدوث ت اوزات 

يت  تحديد المستخد  الذي والنظا  حدوث تعديالت عل  المعلومات الخاص  بزبائنه  ف   أوف  المعلومات 

يقىو  البنىك الماةىزي الحقىا  بتحديىد و وصالحيات المسىتخد  اإلشعااطبقا  لطبيع   اإلشعاا لــ  بتسسيقو  

 تسلـ ىىـ الوا ىىب اتخاذهىىا عنىىد  واإل ىىاا اتومحتىىواه والغىىاض منىى  وال هىى  المسىىتلم   إشىىعااطبيعىى  ةىى  

 .اإلشعاا

 معلومات المصادر الحصول على : المادة الثالثة 

 -:اآلتٌةالجهات  منعلى المعلومات والبٌانات  ٌجوز للبنك الحصول

 المصااف العامل  ف  العاا  .. 4

لسىىن   99( مى  قىانو  المصىىااف اقى  49المىىاد  ) حةىا أالمصىااف المااسىل  ) مىى  مااعىا  . 4

4009 ) 

 . المخسسات المالي  غيا المصافي  الت  تقد  االئتما .3

 . واألهلي مي  الحةومي  خ. شاةات الت9

    المالي . األواا . هيئ  4

 . الشاة  العااقي  للمشااي  الصغيا  والمتوسط  .6

 .. الشاة  العااقي  للةفاالت المصافي  7
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 .الم از  والمانح  لالئتما  تم  المدن  ممنظمات ال. 8

 الهيئ  العام  للضاائب..9

 يواف  عليها محافظ البنك . أخاى هات   يأ. 00 

 االستعالم غراضأ: الرابعةالمادة 

اٌّسبػذح فٟ رم١١ُ اٌّخبؽش االئزّب١ٔخ ٚارخبر لشاس ِٕح االئزّبْ ٚرمذ٠ُ خذِبد ِظشف١خ  .1

 ِٚب١ٌخ ٚاسزضّبس٠خ 

 .ائزّبْرغذ٠ذ  أٚ  عذٌٚخ أ١ٚش ششٚؽ ١رغ أٚ شاعؼخِ .1

 وفبٌخ ػبِٕخ . لجٛي .3

 .ِٚزبثؼخ اٌّخبؽش االئزّب١ٔخ االئزّبِْشاعؼخ ِحفظخ  .4

 رشل١ُ ائزّبٟٔ داخٍٟ. أٚ رط٠ٛش ٔظبَ رظ١ٕف أٚ إػذاد .5

 . ٌٍضثبئٓ طىٛندفبرش  إطذاساٌّٛافمخ ػٍٝ  .6

 .حسبة اٌئزّب١ٔخ ٌمجٛي ؽٍت فزح االشخظ١خ ٚاٌج١بٔبد اٌاٌزحمك ٚ ِشاعؼخ  .7

 . ٌّسزف١ذ )ثششؽ اٌحظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ؽبٌت اٌٛظ١فخ(ا ٌذٜارخبر لشاس ٌزؼ١١ٓ شخض   .8

 : شاةات التخمي  غااضأ. 9

 .المساعد  ف  قبو  المخم  وبيع  بوليص  التخمي  أو افض  واحتساب قسط التخمي  -أ 

 .سالم  موقفه  المال تحديث بيانات الزبائ  الحاليي  والتخةد م   -ب

 

 . األموا غس  . 00

 .وفقا   للقواني  العااقي  النافذ  ووالي  القضا  العااق . 00

 يواف  عليها البنك. أخاى غااضأ أي . 04
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 التزامات المستفٌد: الخامسةالمادة 

 استخدام التقرٌر االئتمانً -4

ةما  المذةوا  ف  هذه التعليمات حصاا   غااضألايلتز  المستفيد باستخدا  التقاايا االئتماني  ف  

قبىىو  الةفالىى   أوت ديىىده  أوذوي الصىىل (  قبىى  مىىنح ائتمىىا   واألشىىخاصيلتىىز  باالسىىتعال  عىى  الزبىىو  )

تقيىي  المخىاطا  إعىاد  دفىاتا صىةوك أو فىتح الحسىاب أو تحىديث بيانىات الزبىو  أو إصداا أوالشخصي  

وف  حال  الموافق  عل  طلب الزبو  يحتفظ المستفيد  ،استثمااي االئتماني  ل  أو تقدي  خدمات مصافي  و

 بالتقايا االئتمان  ف  ملف الزبو .

 شروط االستعالم  -4

 .إدخبٌٙبٚاٌزحمك ِٓ طحخ اٌّؼٍِٛبد لجً ٌٕٛع اٌطٍت  ٚفمب  اٌحظٛي ػٍٝ اٌّسزٕذاد اٌالصِخ  (أ 

ِٓ لجً  رٚٞ اٌظٍخ( ٚاألشخبص) ْٛاٌزحمك ِٓ طحخ رٛل١غ اٌضثاٌحظٛي ػٍٝ اٌزف٠ٛغ ٚ  (ب 

 .اٌجٕه ػ٠ٓظذس اٌّسزف١ذ ثّٛعت ّٔٛرط رف٠ٛغ 

ثزسٍـّـّٗ ٌٙزٖ اٌزؼ١ٍّبد ٚاالحزفبظ  ثحمٛلٗ ؽجمب   رحش٠ش٠ب  رٚٞ اٌظٍخ(  ٚاألشخبص) اٌضثْٛ  إػالَ (ج 

 .سفؼٗ أٚاٌّٛافمخ ػٍٝ اٌطٍت رّذ   سٛاء سغالرٗ أٌٚزٌه فٟ ٍِفبرٗ 

 رفض طلب الزبون  -3

و ود ع   ةا  نات ا   إذاالافض  ع  سبب تحايايا   بإعالم  المستفيدلتز  ي الزبو  طلبافض   ف  حال

والمستندات والتقاايا المافوضي  الزبائ   بخسما ةما يحتفظ  ، معلومات سلبي  ف  التقايا االئتمان 

 .الافض  وأسباباالئتماني  
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 المعلومات  إرسال -4

ِٓ خالي شجىخ اٌشثؾ ث١ٓ  ىزش١ٔٚب  إٌاالئزّبْ  ِؼٍِٛبد ٚإسسبيرغ١ّغ ِٚؼبٌغخ ٚرحذ٠ش ٚرخض٠ٓ  (أ 

ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  اٌّسزف١ذ ِٚشوض ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد أٚ ثبٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٛافك ػ١ٍٙب اٌجٕه  اػزّبدا  

 .اٌّسغٍخ فٟ ٔظبَ اٌّسزف١ذ

ّْ اٌزأوذ  (ب   إعشاءادرخبر إصخ ثحذّ ِٚوبٍِخ  ٚ دل١مخ ٚ طح١حخ إٌظبَ إٌٝاٌّؼٍِٛبد اٌّشسٍخ  ِٓ أ

 . رٌه ٌؼّبْ ٚس١بسبرٗ أٔظّزِٕٗٚبسجخ فٟ ِؼمٌٛخ 

اال٠بَ خالي  شٙش٠ب   األلً ٌٍٝسغً ػٍ ٚإسسبٌٙب ِؼٍِٛبد االئزّبْ ثشىً ِسزّش فٟ ٔظبِٗرحذ٠ش  (ج 

 ِٓ اٌشٙش اٌزٞ ١ٍ٠ٗ. األٌٚٝ اٌؼششح

 .إٌظبَ دلبػذح ِؼٍِٛبٌٍحمٛي اٌّٛعٛدح ٚإٌّبرط اٌّٛحذح فٟ  ٚفمب   ِؼٍِٛبد االئزّبْ إسسبي (د 

 تصحٌح المعلومات  -5

ِؼٍِٛبد االئزّبْ اٌّشسٍخ  ثسجت سفغ إٌظبَ"  ِخشعخ ِٓ  أخطبءرمبس٠ش  " أ٠خِشاعؼخ  (أ 

 .أسجٛعخالي  إسسبٌٙب ٚإػبدحاٌٛاسدح ثٙب ٚارخبر اٌالصَ ٌزظح١حٙب  األخطبءِٚشاعؼخ 

٠ظححٙب فيٟ  ْأاوزشف اٌّسزف١ذ ِٓ رٍمبء ٔفسٗ ٚعٛد خطأ فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌّشسٍخ ِٕٗ  فؼ١ٍٗ  إرا (ب 

ِشوييض ِؼبٌغييخ  إٌييٝاٌّؼٍِٛييبد اٌظييح١حخ  ٚإسسييبيثؼييذ اوزشييبفٗ اٌخطييأ  ٔظبِييٗ اٌييذاخٍٟ ِجبشييشح  

 مى  التعىديالت زُ ِشاعؼيخرياٌّؼٍِٛبد ثبسزخذاَ خبط١خ رؼيذ٠ً اٌّؼٍِٛيبد خيالي )فزيشح أسيجٛع( 

  افضها أو العتمادها صحتها م  والتحق  االئتماني  العالقات موظف قب 

 على ف االئتمىان  التقايىا فى  الىوااد  معلوماتى  لتصىحيح البنىك إلى  بطلىب الزبىو  تقىد  حال  ف  (ج 

 ماةىىز إلىى  وإاسىىالها الخىىاص نظامىى  فىى  و ىىدت إ  األخطىىا  وتصىىحيح الطلىىب بحىىث المسىىتفيد

 .المعلومات تصحيح خاصي  باستخدا (  ا  يوم 04)  أقص  بحد المعلومات معال  

 الزبون: حقوق لسادسةاة دالما

 ا  ِؼضص ِسزف١ذ ألٞثزٌه رحش٠شٞ ؽٍت  رمذ٠ُاالئزّبٟٔ ػٓ ؽش٠ك  اٌزمش٠ش اٌحظٛي ػٍٝ .1

اٌجٕه ِشح  إٌٝرحش٠شٞ طٍت اٌزمذَ ِجبششح ث أ٠ؼب  وّب ٠حك ٌٗ   ،ٌٍضثْٛ ثبٌٛصبئك اٌشخظ١خ
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ً   ٚاحذح فٟ اٌسٕخ ٌٍس١بلبد اٌزٟ ٠حذد٘ب اٌحظٛي ػٍٝ ٔسخ أخشٜ ٚفمب   حكٌٚٗ  ِغبٔبُ

 . اٌجٕه 

 وبْ سجت سفغ اٌطٍت ٔز١غخ ٚعٛد ِؼٍِٛبد سٍج١خ ثبٌزمش٠ش االئزّبٟٔ. إراِؼشفخ  .1

 اٌجٕه ٚفمب   إٌٝاالػزشاع ٚرمذ٠ُ ؽٍت ٌزظح١ح اٌّؼٍِٛبد اٌخبؽئخ اٌٛاسدح فٟ اٌزمش٠ش االئزّبٟٔ  .3

ٚػٍٝ اٌجٕه ِزبثؼخ اٌطٍت ِغ  ،ٌٍّٕٛرط اٌّزٛفش ثؼذ رؼجئزٗ ٚرٛل١ؼٗ ٚرمذ٠ُ اٌٛصبئك اٌذاػّخ ٌشأ٠ٗ

ؽٍت  رسٍُِّٓ  أسجٛع ِذحٚدح ٌٍّؼٍِٛبد ِحً االػزشاع ٚاٌشد ػٍٝ اٌجٕه خالي اٌغٙخ اٌّض

ؽٍت رسٍُّ ٠َٛ ػًّ ِٓ ربس٠خ  15 ِذحػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌجٕه ثبٌشد ػٍٝ اٌضثْٛ خالي  ،االػزشاع

 اٌزؼذ٠ً أٚ االػزشاع.

 

 النظامفً : مدة بقاء المعلومات السابعةالمادة 

يىت  االحتفىاظ  عىاد   و النظىا المحدد  لالحتفىاظ بهىا فى   عل  المد المعلومات الت  يزيد عماها  أاشف ت  ت

  أقصاها سب  سنوات ف  التقايا االئتمان ، بعض المعلومات لمدبالمعلومات االئتماني  الخاص  بالزبو  

 ، الح وزات(اإلفال أةبا )مث   مددليت  االحتفاظ بها 

 

 وتصحٌح المعلومات ستعالماال أجور: الثامنةالمادة 

 .خدمات المقدم ال م المستوفا   باأل وا قائم  بإصداايقو  البنك 

 

 عامة حكامأ: التاسعةالمادة 

 الحفاظ على السرية والخصوصية .1

ٓ اٌّؼٍِٛبد ِأخ ٌٍٚحفبظ ػٍٝ سش٠ّ رؼٙذ  أٚثبٌزٛل١غ ػٍٝ ارفبق  إٌظبَِسزخذِٟ  اٌّسزف١ذٍضَ ٠ُ  (أ 

 .اٌّشٚساسُ اٌّسزخذَ ٚوٍّخ  إٌٝ إػبفخثبٌضثْٛ اٌخبطخ  ٚرمبس٠ش االئزّبْ

 فٛسا   ٚإثالغٗ ٚطالح١زُٙ اٌجٕه إٌٝ إٌظبَ اٌّخ١ٌٛٓ ثبسزخذاَ أسّبء ثإسسبي اٌّسزف١ذٍزضَ ٠ (ب 

 .رغ١١ش فٟ ٚلٛػبرُٙ ثّٛعت ارفبق اٌسش٠خ اٌّٛلغ ػ١ٍٗ ِٓ لجً اٌّسزخذَ ثأٞ
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بالؽالع ػٍٝ رمبس٠ش ث ٌذٜ اٌّسزف١ذ ْٛاٌؼبٍِٚاٌّذساء  ٚ اإلداسحِغٍس  ٚأػؼبءسئ١س ٠ٍزضَ   (ج 

 .ٚظ١فزُٙ  اءأد فٟ حذٚد اٌزؼ١ٍّبد ٌٙزٖ ٚفمب   إٌظبَ ػٓطبدسح  أخشٜرمبس٠ش  خٚأ٠ االئزّبْ

 اٌضثبئٓ ػ١ٍٙب. غ١ش  ؽالعاأٚ  رمبس٠ش ائزّب١ٔخ  أِٚؼٍِٛبد  خ٠أ٠حظش ث١غ  (د 

معلومات ائتماني  تطلبها ال هات المعني  ذات الصل  بمةافح  غس   أي للبنك الماةزي تقدي  هـ( 

  المصافي  المنصوص عليها ف  قانون  الساي   حةا أم  مااعا  القاااات القضائي   أو األموا 

 المصااف والبنك الماةزي .

 لكترونيإلالربط ا .2

   ب اٌالصِخ ٌٙ اٌظ١بٔخٚ اٌحذ٠ضخ خاٌزىٌٕٛٛع١ٚاٌٛسبئً ٚاٌجشاِظ  األعٙضحع١ّغ  اٌّسزف١ذ٠ٛفش 

ِغ  ِزٛافمخرىْٛ  ْأ٠ٚشاػٝ  ،ثىفبءح  إٌظبَسزخذاَ ٌىزشٟٚٔ ِغ اٌجٕه الإلٗ ِٓ اٌشثؾ ااٌزٟ رّىٕ

 .إٌظبَ

 المعلومات منأ .3

 -:٠أرٟضَ اٌّسزف١ذ ثبٌم١بَ ثّب ٠ٍز

ِٓ أٌٍّؼب١٠ش اٌم١بس١خ ِٚشاعؼزٙب ثشىً دٚسٞ ٌٍحفبظ ػٍٝ  ٚفمب  ٚرذاث١ش إعشاءادارخبر  (أ 

 إلسسبي  ِٕٗآٚ ٚسبئً ارظبالد سط١ٕخ  ٚإ٠غبدِٚٛعٛدارٙب  األٔظّخاٌّؼٍِٛبد ٚحّب٠خ 

 .إٌظبَ إٌٝاٌّؼٍِٛبد 

 ١ِٛ٠ب  ٌٕسخ االحز١بؽ١خ ثب ٚاالحزفبظ سزّشاس٠خ اٌؼًّال أٔظّخ ٚػغ خطؾ ٚرٛف١ش (ب 

 ِٓ ٔظبَ اٌّسزف١ذ اٌّّىٕٓ. اٌّسزخشعخ

سبٔذح ّاسزخشاط إٌسخ اٌ ٌٝإػبفخ ؼًّ اٌ رأ١ِٓ ِٛلغ احز١بؽٟ ثذ٠ً فٟ ِىبْ ٠جؼذ ػٓ ِىبْ (ج 

 اٌىٛاسس. أٚ األٔظّخفشً  أٚالسزشعبع اٌّؼٍِٛبد فٟ حبالد اٌطٛاسئ 

وٍٟ ِٓ شأٔٗ رؼط١ً  أٚفشً عضئٟ  أٚخ حذٚس خشق ٌٕظبِٗ ٌحبفٟ  اٌجٕه فٛسا   إخطبس (د 

 .إٌظبَ ػًّ اٌزأص١ش ػٍٝ أٚاٌؼًّ ثٕظبِٗ 
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 التدريب .4

ع  تقدي  باامج تدايبي  وتوعي  للعاملي   يةو  مسخوال   داخل  تدايب فاي   بتهيئ  المستفيدلتز  ي

  . متطلبات العم ل ا  وفق بصوا  مستما دلي  المستخد  ال ف  و

 االلتزام الداخلي .5

 اإلداا  إل بهذه التعليمات واف  التقاايا  لداخلي  للمستفيد بمتابع  التزام ال هات الاقابي  التز  ت

 فيها نقاط القو  والضعف وتقدي  التوصيات. مبينا   ، العليا

 المسؤولية .6

وفقا  لضوابط ومعاييا يتحم  المستفيد المسخولي  ع  دواه لضما  ن اح تباد  المعلومات االئتماني  

 يحددها البنك .

 : العقوباتالعاشرةالمادة 

المصااف   وقانو  لقانون طبقا  و  البنك بتوقي  عقوبات يق تعليماتال هبهذ المستفيد ف  حال  عد  التزا 

 لما تقااه ل ن  وفقا   البنك إداا م ل  الت  يقبلها المستفيد  إااد الخاا   ع   األسباب باستثنا 

 بهذا الموضوال وه  ل ن  تحديد العقوبات وفاض الغاامات ف  البنك.متخصص  

 : سرٌان التعلٌماتةعشر ةالحادٌالمادة 

 .ف  ال ايد  الاسمي تساي هذه التعليمات م  تاايخ نشاها 

 

 

     

 


