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 السنة الرابعة واألربعون -العدد مخسمائة وثالثة وستون -اجلريدة الرمسية
 م4313إبريل  43 -هـ1341رجب  1

 

     2014( لسنة 11قرار جملس الوزراء رقم )
  4313( لســـنة 1ي رقم )الالئحة التنفيذّية للقانون االحتاديف شأن 

 شـــأن املعلومات االئتمانّيةب
  :جملــس الوزراء

  ،بعــــد االطـــالع علــى الدســــــتور 
     ـــــا  1وعلــــى النــــحاوي االت ــــحد  ر ــــ ـــــخي اصتتحتــــح  الــــ، 1791( لسـ وزارا  وتــــال   ح  بشـ

 والنواا ــي المعدلــ  لــه، ،الوزراء
      في شخي المترف المركز  والاظح  الاند   ،1791لسا   (11وعلى النحاوي االت حد  ر

 والنواا ي المعدل  له، ،وتاظ   المها  المترف  
      بشخي المعلومح  االئتمحا  ، ،1111( لسا  6وعلى النحاوي االت حد  ر 
  بحعتمـــحد الاظـــح  السحســـي لشـــرك  االت ـــحد  ،1111( لســـا  19رار مجلـــل الـــوزراء ر ـــ   وعلـــى  ـــ

 ،  اتمحئللمعلومح  اال
     وموافن  مجلل الوزراء، وباحًء على مح عرضه وز ر المحل، 
 قــرر:    

 الفصل األول
 اتـــالتعريف
 (1املادة )

التحل   المعحاي المب اـــ   ر ي كل ماهح مـــح ل   كوي للكلمح  والعبــــحرا  ا النرار، في تطب ق أ كح  هذ   
 : نض س حق الاص بغ ر ذلك

 .مترف اإلمحرا  العرب    المت دة المركز  : المترف المركز 
 شرك  االت حد للمعلومح  االئتمحا  . : الشرك 

 .رك  ــــح  السحســي  للشــالاظ : الاظح  السحسي
 الشـــــــــرك .ل إدارة ــمجل : مجلل اإلدارة
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تنـــد   المعلومـــح   وأأ  ـــ  جهـــ  تنتضـــي طب عـــ  أعمحلهـــح مـــا  االئتمـــحي  : مزود المعلومح 
ــــحدة  ــــ  التــــي ت تــــل عل هــــح مــــي صــــالل أعمحلهــــح المعت مــــ  أ  االئتمحا  

 شصص وفنًح ل كح  النحاوي وهذا النرار.
ئتمحا ـــ ـ  وفنـــًح ل كــــح  النحاــــوي مي   ق له استال  تنر ـر المعلومـــح  اال : مستل  تنر ر المعلومح 

 وهذا النرار.
أ  شـــــــصص طب عـــــــي أو اعتبـــــــحر   مكـــــــي أي تنـــــــد  عاـــــــه المعلومـــــــح   : الشصص

 .االئتمحا  
 .بشخي المعلومح  االئتمحا    1111( لسا  6النحاوي االت حد  ر     : النحاوي

 

 الفصل الثاني

 القرارنطاق تطبيق 
 (4املادة )

كل مي له عال ـ  و تنر ر المعلومح   مستل الشرك  ومزود المعلومح  و  النرار علىا هذ تسر  أ كح   
تــدار المعلومــح  االئتمحا  ــ و  ــظ و مح ــ  بجمــ  و  ــظ وتبو ــي وت ل ــل واستــــــصدا  وتــداول  تنر ــر  وا 

 .وتاظ مهح المعلومــح  االئتمحا ــ  
 

 (4املادة )
والضــــوابط التـــــي  ضـــــعهح  ،هـــــذا النـــــرارو  هـــــح السحســــيواظحم وفنــــًح للنـــــحاوي هحاشـــــحط تمــــحرل الشـــــرك 

 .المترف المركز 
 
 

 (3املادة )
ـــصص عــدا ا  ـــر علــى أ  شـــ وت ل ــل واســتصدا  وتــداول  لشــرك  مزاولــ  اشــحط طلــي وجمــ  و  ــظ  ظــ

تدار تنر ر المعلومح  االئتمحا    ، وا  عداد الســـجل االئتمحاي   .المعلومح  االئتمحا    وا 
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 الثالثالفصل 
 اجلهات اليت حيق هلا طلب املعلومات االئتمانّية

 (1) املادة
 جوز للجهح  التحل   الدصول  ،مي هذا النرار (6   م  مراعحة مح هو ماتوص عل ه في المحدة   

تند   طــلي ال تــــول على تنر ر المعلومح  االئتمحا    واســــتعمحله لألغراض و اإللكترواي إلى الاظح 
دة في الطلي شـــــر ط  أي ترتبط م  الشرك  بحت ح     لتزو دهح بحلمعلومح  االئتمحا  ، لنـــحء منحبل الم د

 : مــــحد   ت  ت د ده لل تول على تنر ر معلومـــح  ائتمحا   
 ال كوم   االت حد   والم ل  .الجهح   .1
 .مو لي  وشركح  التمو لالت التخج رالباوك التجحر    والمتصتت  وشركح  االستثمحر وشركح   .1
 .الشركح  والمؤسسح  ال رد    التجحر    والمها    والجمع  ح  التعحوا    المؤسســـ  في الدول  .3
 ذلك شــركح فروع ومكحتي تمث ل الشركح  والمكحتي الجاب    المؤسس  في الدول  وال  شمل  .4

 .غ ر اشـــحطهح المعلي عاه( الواجهــ  الجاب     الشركح  الجاب    التي تمحرل اشــحطحً 
 .أهم     تولهح على تنر ر المعلومح  االئتمحا    اإلدارةجه  أصرى  رى مجلل   أ  .5
 .أ  شــــصص  رغي في ال تول على تنر ـــر الــمعلومح  االئتمحا  ـــ  عي ا ســه .6

 

 (6) املادة
لمعلومـــــح  االئتمحا  ـــ  وفنـــًح طلـــي ال تـــول علـــى تنر ـــر ا الـــدصول إلـــى الاظـــح  اإللكترواـــي وتنـــد   ـــت  

 .للضوابــط التي  ضعهح المترف المركز 
 
 (9) املادة

 :اآلت  والمعلومح   الب حاح طلي إتدار تنر ر المعلومح  االئتمحا   على  جي أي   تو  
ه اس  وعاواي مستل  تنر ر المعلومح  وعاواي مركزه الرئ سي  وب حاح  واف   عي طب ع  اشحط .1

 المهاي  أو ال رفي.التجحر   أو 
 .اس  وعاواي الشصص المطلوي االسـتعال  عاه وب حاح  واف   عي طب ع  اشــــــحطه .1
لمستل  تنر ر المعلومح  على طلي  صط حً الشصص المطلوي االستعال  عاه  موافن ق مح    د حرفإ .3

   .إتدار تنر ر المعلومح  االئتمحا   
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 (9) املادة
 : اآلت  مح  االئتمحا    المعلومح  والب حاح  الرئ ســـ     تضمي تنر ر المعلو  جي أي 

بخ   اـــــوع مي أاواع   الب حاح  المحل    للشــــــصص، بمح في ذلك االلتزامح  المحل    والتول المثنل .1
 .الرهي أو الضمحي

مــــزود أو امتاحعــــه عــــي ســــداد المبــــحلل المســــت ن  عل ــــه لــــدى  الشــــصص معلومــــح  عــــي عجــــز  أ ــــ .1
 والنرارا  التحدرة في هذا الشخي. ومح المعل

ال كــح  والنــرارا  النضــحئ   التــحدرة ب ــق الشــــصص فــي النضح ــــح المحل ــــ   إي وجــــــد  فــي الســـــجل  .3
 .االئتمحاـــي  لـدى الشـــرك 

 

 (7املادة )
 مح  ختي:المعلومح  االئتمحا     ال  شمل تنر ر

 .  م  التول المرهواـــ  .1
 شصص لدى مزود المعلومح .استثمحرا  ال .1
 المبحلـــــــل المودع  لدى مزود المعلومح . .3
 بشــــخي الصـــحصالشــــرك   أو رأ  حرا ــــــــصحص أو تنــــد   استشــــــ  لألشلنـــدرة االئتمحا  ــــالشــــرك  لتن ـــ    .4

ــــ ــــالمعلومــــح  االئتمحا   أو عــــد  مــــا     أو بوجــــوي مــــا    الــــواردة فــــي تنر ــــر المعلومــــح  االئتمحا  
 .   ائتمحا   الشصص تسه ال

 .  معلومح  أو ب حاح  أصرى ل   طلبهح مستل  تنر ر المعلومح أ    .5
 

 (11املادة )
 ز د على  غطي تنر ر المعلومح  االئتمحا    الذ  تتدره الشـــــرك  المدة الم ددة في الطلي وبمح ال   

 صمل ساوا  سحبن  على الطلي.
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 (11املادة )
أ   شروط أصرى ت رضهح الشرك  لت س ي الداء و مح    ت  حءــــاسعلى مستل  تنر ر المعلومح    

المعلومح  االئتمحا    مي أ  طلي غ ر مشروع أو مصحلف لألغراض الماتوص عل هح في النحاوي 
 .وهذا النرار

 

 (11املادة )
  ظر جم  أو تسج ل أو تبو ي أو اإلفتحح عي أو اشر أو تداول أو طلي الب حاح  المتعلن    

ل مبحشر أو غ ر مبحشـــر بحلت حت ل أو الو حئ  المتعلن  ب  حة الشــصص الطب عي الصحت  أو بشك
 .بآرائه أو بمعتنداتــه أو ب حلتــه الت    

 
 الفصل الرابع

 حقوق والتزامات األطراف ذات العالقة
 (13املادة)

 التزامات الشركة
 تلتز  الشرك  بمح  ختي:

تتضـمي امـحذط طلـي ب حاـح  المعلومـح  ومسـتل  تنر ـر المعلومـح     م  مزودتو    ات ح    عضو    .1
تبـ ي ف هـح ال نـوق وااللتزامـح  المتبحدلـ  بـ ي الطـراف ذا  المعلومح  االئتمحا   ومواع د تند مهح و 

واســـتصدامه ومـــح  تعلـــق بحلمعلومـــح  االئتمحا ـــ  مـــي شـــروط   طلـــي تنر ـــر المعلومـــح  العال ـــ  و ل  ـــ
والمنحبـــل المـــحد  الواجـــي  مح ـــ  المعلومـــح  االئتمحا ـــ  وضـــمحي ســـر تهحوأ كـــح  وامـــحذط صحتـــ  ب 

 .للضوابط التي  ضعهح المترف المركز  وفنحً ومدة سر حي االت ح     وك      تجد دهح سداده 
إاشــــحء  حعــــدة ب حاــــح   ــــدوي و   ــــظ بهــــح أســــمحء وعاــــحو ي مــــزود  المعلومــــح  ومســــتلمي تنــــحر ر  .1

  وت ــد ثهح بتـــ     وتنــحر ر المعلومــح  االئتمحا  ــمــح  االئتمحا  ــالمعلومــح  وكــل مــح  تعلــق بحلمعلو 
ـــدور ــ  وعلــى الشــرك  اال ت ــحظ بطلبــح  ال تــول علــى تنــحر ر المعلوم ـــــ   لمــدة صمــل ح  االئتمحا  

 .مي تحر خ تند   الطلي   على ال ل اعتبحراً ـاوا  م الد   ـــــس
 .جل االئتمحاي لد هح لمدة عشر ساوا االئتمحا   الموجودة في الس بحلمعلومح  اال ت حظ  .3
جـراءا  لـربط المتـرف المركـز  الكتروا ـًح بنحعـدة الب حاـح  الموجـودة  .4 اتصحذ مح  لـز  مـي صطـوا  وا 

 .لدى الشرك  
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ـــــتصــــحذ كحفــــ  التداب ا .5 ـــــر واال ت حط   ـ ـــــح  الالزمــــ  لضــــمحي و مح ــــ  أمــــي الشـ ـــــرك  وأمــــي المعلومــــ ح  ـ
سـواء  تصدا  أو التعـد ل غ ـر المتـرح بـه أو غ ـر اآلمـيـــــأو التلـف أو االسداي ــــ  مـي ال نــاالئتمحا   

، واال ت حظ بوسحئل دعـ  واسـترداد المعلومـح  والب حاـح  مي  بل العحمل ي لدى الشرك  أو مي الغ ر
 .في ال حال  الطحرئ 

رســــحل المعلومــــح  االئتمحا  ــــ   إتـــدار .6 الســــجل  فــــيالــــواردة الامــــحذط اإللكتروا  ــــ  لغــــراض إعــــداد وا 
 .االئتمحاي  وتنر ر المعلومح  االئتمحا   

صحص وكحفــ  ـــــ  ماتظمــ  وموثنــ  ود  نــ  تشــتمل علــى أســمحء وعاــحو ي الشإعــداد ســجال  ائتمحا  ــ .9
علــى أي تكــوي ول عل هــح مــي متــحدر مصتل ــ  ــــ  المتعلنــ  بهــ  والتــي  ــت  ال تالت حتــ ل االئتمحا  ــ

 .إلكتروا    عمل   تطو ر وت د ث السجل االئتمحاي  
ف عاهـح إال ـــــ  وكل مح  تعلق بهح وعـد  اإلفتـحح أو الكشــح  االئتمحا   ـــ  المعلومر   ــــال  حظ على س .9

 ا النرار.وهذ وفنًح للنحاـوي
  وك     التعحمل خي تبحدل المعلومح  االئتمحا   ـــالتن د بحلضوابط التي  تدرهح المترف المركز  بش .7

 .ذا النراروهللنحاوي  وفنحً  معهح
  غ ر ت مل المسؤول   الكحمل  ما ردة في  حل  تند   تنر ر للمعلومح   تضمي معلومح  ائتمحا    .11

ت     أو غ ر د  ن  إال إذا أثبت  الشرك  بخاهح استلم  هذه المعلومح  كمح هي مي مزود 
لى مزود المعلومح  أو تعمد مزود المعلومح  تضل لهح، وال   ول ذلك دوي  نهح في الرجوع ع

 .المعلومح  المعاي بمح ت ملته مي تعو ضح  ومح ل ق بهح مي أضرار
  وفنًح لتوج هح    واض   لتلني ومعحلج  الشكحوى الصحت  بتنر ر المعلومح  االئتمحا   وض   ل    .11

 ي عشر على أي  ت  الب  ف هح والرد على مندمهح كتحب  وبشكل واض  ود  ق صالل  اإلدارةمجلل 
 .عمل مي تحر خ استال  الشكوى و  

 .  مستل  تنر ر المعلومح   وأهل   مي هو    الت نق .11
على طلي مستل  تنر ر المعلومح  والموافن     إال باحءً عد  إتدار تنر ر المعلومح  االئتمحا    .13

  المعا   أو تعل  عاه أو باحء على طلي مي الجهح  النضحئ   ــــبن  مي الشصص المســـالكتحب   المس
 . المترف المركز  م  ب حي السبحي بد   
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 (14املادة )
 حقوق الشركة

 رك  مح  ختي:ـــــللش    ق
طلي تزو دهح بحلمعلومح  االئتمحا    إلعداد وتطو ر  حعدة ب حاحتهح الصحت   بحلسجل االئتمحاي  دوي  .1

 .اشتراط موافن  الشــــصص على ذلك
 ر المعلومح  االئتمحا    وفنًح للضوابط التي  ضعهح ت ت ل المنحبل المحد  المطلوي إلتدار تنر  .1

 .المترف المركز 
ــــ  إضــــحف    أو تتــــ    المعلومــــح   .3 ــــ  معلومــــح  ائتمحا   ــــي مــــي مــــزود  المعلومــــح  االئتمحا   الطل

االئتمحا  ــ  فــي  حلــ  اكتشــحف الشــــرك  مــي تلنــحء  ا ســــهح أ  ــ  أصطــحء ف هــح أو باــحًء علــى شــــكحوى أو 
 .الشصحص أت حي العال   طلبح  مندم  مي

الرجوع على مزود المعلومح  في  حل  تضرر الشرك  بسبي وجود معلومح  ائتمحا    غ ر  .4
 .ت     أو مصحل   للوا    ح  مزود المعلومح  بتزو دهح للشرك 

 

 (15) املادة
 التزامات مزود املعلومات

  لتز  مزود المعلومح  بمح  ختي:
 .  ود تهح  بل تزو د الشرك  بهحئتمحا   الت نق مي ت   المعلومح  اال .1
  الالزم  لتلني وف ص الشكحوى واالعتراضح  على وض  اظح   د ث وتوف ر الموارد البشر    .1

 .المعلومح  االئتمحا   التي ت  تزو د الشرك  بهح
  الالزم  في  حل اعتراض مستل  تنر ر المعلومح  على مضموي اتصحذ اإلجراءا  التت       .3

 .ثبت  ت   االعتراض ذاإالتنر ر 
تعدهح الشرك  وفنًح للضوابط  للامحذط االلكتروا   التي تزو د الشرك  بحلمعلومح  االئتمحا   وفنحً  .4

رســـــحل المعلومح  االئتمحا    الواردة في السجل  التي  ضعهح المترف المركز  لغراض إعداد وا 
للضوابط التي  المعلومح  االئتمحا   وفنحً االئتمحاي  وتنر ر المعلومح  االئتمحا    و ت  ت د ث 

 . ضعهح المترف المركز 
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    المعلومح  االئتمحا     المتعحرف عل هح دول ًح وال  حظ على سر     المترف   االلتزا  بنواعد السر    .5
 ا النرار.للنحاوي وهذ وعد  اإلفتحح أو الكشف عاهح إال وفنحً 

  المتعلن  بحلشصحص المطلوي االستعال  عاه  فنط حا   االلتزا  بتزو د الشرك  بحلمعلومح  االئتم .6
 .  وفي  دود المعلومح  المطلوب  في اموذط طلي المعلومح  االئتمحا   

 

 

 (16)املادة 
 حقوق مزود املعلومات

   ق لمزود المعلومح  مح  ختي :
صر ًح  ذا النرارهلد   وفنًح للنحاوي و  المتوفرةتزو د الشرك  بحلمعلومح  االئتمحا    اعتبحرعد   .1

 .للسر   المترف  
في  حل ثبو  ت   المعلومح  االئتمحا   التي  ح  بتزو د الشرك  النحاوا    المسؤول  ت مله عد   .1

  وهذا النرار.للنحاوي في هذا الشخي وفنًح  اتصذهحالتي  واإلجراءا بهح 
 

 (19) املادة
 التزامات مستلم تقرير املعلومات

 علومح  بمح  ختي: لتز  مستل  تنر ر الم
ــال  ــحظ علــى ســر    .1 وهــذا  للنــحاوي وفنــحً   وعــد  اإلفتــحح أو الكشــف عاهــح إال   المعلومــح  االئتمحا  

 .والضوابط التي  ضعهح المترف المركز  النرار
ـــ .1   لألغـــراض والغح ـــح  التـــي تـــ  التعح ـــد بشـــخاهح أو للغح ـــح  التـــي تـــ  اســـتصدا  المعلومـــح  االئتمحا  

 .  مي أجلهح فنطالئتمحا   استال  المعلومح  ا
 .ال تول على موافن  الشصص المستعل  عاه في كل مرة  ت  االستعال  عاه .3
تال  الشكحوى الواردة مي الشصحص المستعل  عاه  في  حل  عد  ت   ــــوض   ل    د ث  الس .4

عشرة صالل لشرك  ا إلىح ـــ  أو عد  ت د ثهح ورفعهح  الواردة في تنر ر المعلومح  االئتمحا   ـــالب حا
 .أ ح  عمل

رك  إال لغرض ـــ  مي الشتعال  لل تول على تنر ر معلومح  ائتمحا   ــــعد  تند   أ  طلي اس .5
 هذا النرار.و للنحاوي  مسموح به وفنحً 
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است  حء أ   شروط أصرى ت رضهح الشرك  لت س ي الداء و مح   المعلومح  االئتمحا    مي أ    .6
 .وهذا النرارلألغراض الماتوص عل هح في النحاوي  طلي غ ر مشروع أو مصحلف

 
 (19) املادة
 املعلومات تقرير حقوق مستلم

   ق لمستل  تنر ر المعلومح  مح  ختي:
الطلي بتت    المعلومح  االئتمحا    الواردة في تنر ر المعلومح  االئتمحا    التحدر مي الشرك   .1

 .ال   م  تند   الدل  والمبررا في  حل  تلني طلي أو شكوى مي الشصص تح ي الع
تند   طلي بإتدار تنر ر المعلومح  االئتمحا    مي الشرك  وفنًح للشروط والضوابط التي  ضعهح  .1

 .خيــــــــالمترف المركز  في هذا الش
 

 لفصل اخلامسا
 الشخص املطلوب االستعالم عنه

 (17املادة )
  للشصص المطلوي االستعال  عاه مح  ختي :   ق
أو عي تنر ر المعلومح  االئتمحا    الصحص به،  تول على موافنته الكتحب    المسـبن  لالستعال  ال .1

 تنر ر للمعلومح  االئتمحا    عاه. طلي إتدارل
الطلي مي الشرك  أو مي مزود المعلومح  أو مستل  تنر ر المعلومح  تت    الصطحء الواردة  .1

ه م  .  تند   الدل  والمبررا في المعلومـح  االئتمحا    التي تصت 
اشــــر أو تبحدل المعلومح  االئتمحا    أو إتدار   حلال ق في الرجوع على أ   طرٍف كحي في  .3

تنحر ر للمعلومح  االئتمحا    الصحت  به بدوي ال تول على موافنته المســـــبن  على ذلك وكذلك 
 .غ ر ت     أو د  ن  عاه في  حل  التعمد باشـــر أو تبحدل معلومــــح  ائتمحا   
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 الفصل السادس
 آلية تقديم طلب املعلومات االئتمانية 

 (11املادة )
 وفنحً الشرك   المعتمد مي ت  تند   طلي ال تول على تنر ر المعلومح  االئتمحا   وفنًح للاموذط    

 .التي  ضعهح و  ددهح المترف المركز   للضوابط
 
 

 الفصل السابع
 حص الشكاوى املرتبطة باملعلومات االئتمانيةآلية تقديم وف

 (11املادة )
لمستل  تنر ر المعلومح  أو الشصص المستعل  عاه التند  إلى الشرك  بشكوى عي أ    أصطحء واردة  .1

 .في تنر ر المعلومح  االئتمحا  ،على أي  رفق بحلشكوى مح  ثب  ادعحئه
لامحذط التي تعدهح الشرك  لهذا ل وفنحً لومح  مي مستل  تنر ر المعالمندم   تتلنى الشرك  الشكوى .1

 .الغرض 
فــي  إل هــحالشــكوى لكحفــ  الشــروط التــي تتضــماهح الامــحذط المشــحر  اســت  حءعلــى الشــرك  التخكــد مــي   .3

 . مي هذه المحدة( 1الباد  
على أي  لهحعمل مي تحر خ استالمهح  ي  و  عشر  تع  ي على الشرك  الب  في الشكوى صالل  .4

صالل المدة في الشكوى المتصذ مي  بلهح فور االاتهحء مي الت ن ق  بحإلجراءلشكوى تصطر مند  ا
 .الم ددة أعاله

 
 الفصل الثامن

 دخول الشخص إىل السجل االئتماني اخلاص به
 (11املادة )

  التي أو طلي تت    المعلومح  االئتمحا     عي ا سه للشصص طلي تنر ر معلومح  ائتمحا      ق    
   .وفنًح لمتطلبح  الشرك  والضوابط التي  ضعهح المترف المركز د   الدل  والمبررا  تصته م  تن
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 الفصل التاسع
 املصرف املركزياختصاصات 

 (13املادة )
وله  وهذا النرار محرل المترف المركز  اصتتحتحته وفنًح لأل كح  الماتوص عل هح في النحاوي    

 مح  ختي: على وجه الصتوص
واإلشراف على  سي أداء الشرك  لمهحمهح الموكل  إل هح بموجـي والت ت ش على الشرك   ق الر حب   .1

 وهذا النرار.أ كح  النحاوي 
 .وض  الضوابط التي تنو  الشرك  بموجبهح ممحرس  اشحطهح و واعد السلوك ومح  تعلق بهح .1
بداء الرأ  ف هح .3  .ال تول على ب حاح  الشرك  المحل    بت   دور   ومراجعتهح وا 
بداء الرأ  ف هح .4  .مراجع  الس ر الذات    وب حاح  الموظ  ي الرئ س  ي لدى الشرك  وا 
 .استال  شكحوى مزود المعلومح  ومستل  تنر ر المعلومح  والب   ف هح .5
استال  شكحوى الشصحص المعا  ي بتنر ر المعلومح  االئتمحا   في  حل  عـد  بـ  الشـرك  ف هـح أو  .6

 .الب  ف هح بشكل غ ر ت   
إتـــــدار أ ـــــ  تعل مـــــح  أو  ـــــرارا  أو توج هـــــح  بتـــــ ته الجهـــــ  الر حب ـــــ  المصتتـــــ  علـــــى اشـــــحط  .9

 .الشرك  بموجي أ كح  النحاوي
 

 (14املادة )
تصضــ  عمل ــ  طلــي وجمــ  و  ــظ وت ل ــل وتبو ــي واســتصدا  وتــداول و مح ــ  المعلومــح  االئتمحا  ــ    

عـداد تنـحر ر المعلومــح  االئتمحا  ـ  وتاظ مهــح للضـوا مـ  مراعــحة  بط التــي  ضـعهح المتــرف المركـز وا 
 ا النرار.أ كح  النحاوي وهذ

 

 

 الفصل العشرون
 ــةمأحكـــام عا

 (15املادة )
عـــداد كحفـــ  البـــرام  والجهـــزة التنا ـــ  وا     لمـــواردعلـــى جم ـــ  مـــزود  المعلومـــح  االئتمحا  ـــ  تجه ـــز وا 

 .التي   ددهح المترف المركز  ضوابطلل هذا النرار وفنحً البشر    الالزم  لتطب ق أ كح  
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 (16املادة )
ال ُ عد  طلـي إعـداد تنر ـر المعلومــــح  االئتمحا  ـ  وال اســــــــتال  تنر ـر المعلومـح  االئتمحا  ـ  صر ـًح ل     

 مي  واعد الســـــر    المترف  ـــ  إذا استوفى جم   الشـــروط المطلوب  وفنًح للنحاــوي وهذا النرار.
 

 (19) املادة
ــــ   ـــــ  وفن  لغــــراض إ تــــحئ    جــــوز اســــتصدا  وتبــــحدل المعلومــــح  االئتمحا   للضــــوابط التــــي  ضــــعهح ًح ـ

 المترف المركز  في هذا الشخي.
 

 (19املادة )
 ا النرار. لغى كل اص  صحلف أو  تعحرض م  أ كح  هذ   

 
 (17املادة )

 .اشـــــرهمي تحر خ  في الجر دة الرسم   ، و عمل به  اشر هذا النرار  
 
 
 
 

 

 حممد بن راشد آل مكتوم                
 رئيس جملس الوزراء       
 

_______________________ 
 ا:ــــــــــــصدر عّن
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