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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/38

باإن�ساء مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية واإ�سدار نظامه

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/11٤ ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

ين�ساأ مركز ي�سمى "مركز عمان للمعلومات الئتمانية واملالية" يتبع البنك املركزي العماين ، 
ويعمل فـي �ساأنه باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يتمتع مركز عمان للمعلومات الئتمانية واملالية بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل 
والإداري فـي القيام باأعماله . 

املــادة الثالثـــة 

واأنظمتها  والبيانات  الأ�سول  كافة  واملالية  الئتمانية  للمعلومات  عمان  مركز  اإلى  توؤول 
بدائرة اإح�ساء البيانات لالئتمان امل�سرفـي فـي البنك املركزي العماين . 

املــادة الرابعـــة 

ي�سدر جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام 
هذا املر�سوم ، والنظام املرفق ، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها 
فـي البنك املركزي العماين فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا املر�سوم والنظام املرفق ، 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامهما . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1292(

املــادة الخام�ســـة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة ال�ساد�ســـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 2 مـن رم�ســـــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 8 مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظـام مركـز عمـان للمعلومـات االئتمانيـة والماليـة

الف�ســل االأول

تعاريـف واأحكــام عامـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

البنــك املركــزي : 

البنك املركزي العماين .

املجلــ�س :  

جمل�س حمافظي البنك املركزي .

املركــز :  

مركز عمان للمعلومات الئتمانية واملالية .

املعلومــات االئتمانيــة واملاليــة : 

املعلومات والبيانات املتعلقة باللتزامات املالية لأي عميل ، وي�سمل ذلك معلومات الأ�سماء 
 ، فـي ذمته من �سمانات  ، ومبا  املتعلقة بجميع مديونياته  والبيانات  والهوية  والعناوين 
 ، بالتق�سيط  ، والبيع  بالأجل املربمة معه  ، والبيوع  له  املمنوحة  والت�سهيالت الئتمانية 
وال�ضيكات املرجتعة ، والتاأمني ، واأي م�ضتحقات اأخرى عليه ، وال�ضروط وال�ضمانات املتعلقة 
بالأحكام  اخلا�ضة  والبيانات  املعلومات  وكذلك   ، بها  التزامه  ومدى  ت�ضديدها  واآلية  بها 
والقرارات الق�سائية ال�سادرة بحقه فـيما يتعلق باللتزامات املالية ، وم�ستحقات اجلهات 
احلكومية عليه من �ضرائب ور�ضوم واإتاوات وغرامات ، واأي مطالبات اأخرى ، اإ�ضافة اإلى 
املعلومات املتعلقة بودائعه واأر�ضدته وجميع م�ضادر دخله ، مبا فـي ذلك معلومات الراتب 
اأو �سركات  ، واملعلومات املتعلقة مب�ساهماته فـي موؤ�س�سات  اأو املعا�س التقاعدي  والوظيفة 

جتارية .
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خدمـات املعلومـات االئتمانيـة واملاليـة : 

حفــظ وحتليــل وتنظيـــم املعلومــات الئتمانيــة واملاليــة وتقييـــم جــدارة العمــالء الئتمانيــة 

واملالية واإعداد تقارير الئتمان بناء عليها ، وتزويدها للأع�ضاء اأو العميل �ضاحب ال�ضاأن .

املديـــر العــــام : 

املدير العام للمركز .

الع�ســــو : 

الع�سـو امل�سرتك فـي املركــز الذي يقوم بتزويده مبــا لديــه من معلومات ائتمانيــة وماليــة 

عن العملء ، و احل�ضول من املركز على خدمات املعلومات الئتمانية واملالية .

ال�سخـــ�س : 

ال�ضخ�ص الطبيعي اأو العتباري بح�ضب الأحوال .

العميـــــل : 

كل من تتعلق به املعلومات الئتمانية واملالية .

مـــزود املعلومــــات : 

لديها  تن�ساأ  اأو  الئتمان  منح  اأو  املالية  اخلدمات  تقدمي  عملها  طبيعة  تقت�سي  جهة  اأي 

املعلومات املتعلقة باحلالة الئتمانية واملالية للعملء ، مبا فـي ذلك اجلهات احلكومية .

 املــادة ) 2 ( 

يكـــون مقــــر املركز فـي حمافظة م�سقـــط ، ويجــوز اإن�ســـاء فـــروع لــه فـي املحافظــات بقـــرار 

من املجل�س .

املــادة ) 3 ( 

ل يعد تزويد املركز باملعلومات الئتمانية واملالية املتوفرة لدى مزودي املعلومات اأو ح�ضول 

الأع�ساء على التقارير الئتمانية واملالية من املركز وفقا لأحكام هذا النظام اإخالل باأي 

من قواعد ال�سرية املن�سو�س عليها فـي القانون امل�سرفـي ، اأو فـي اأي قانون اآخر . 
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املــادة ) 4 ( 
ل يكون املركز اأو اأي من موظفـيه م�ضوؤول جتاه اأي �ضخ�ص عن دقة املعلومات الئتمانية 
الئتمانية  التقارير  اأو عن   ، النظام  بها وفقا لأحكام هذا  املركز  تزويد  يتم  التي  واملالية 
واملالية التي يعدها بناء على هذه املعلومات ، ويوفرها لالأع�ساء وفقا لأحكام هذا النظام ، 
اأو عـــن اأي اإجــــراء اأو فعـــل اأو امتنــــاع اأحلــــق �ضـــررا بالغيـــر ، �ضريطـــة األ يكـــون ذلك ناتــــجا 
عن اإهمــال ج�سيــم ، اأو �ســوء نيــة ، ويتحمل مـــزود املعلومات للمركز امل�سوؤولية عــــن �سحــــة 

و�سالمة هذه املعلومات . 

الف�ســل الثانـــي

اأهـــداف واخت�سا�ســـات املركـــز

املــادة ) 5 ( 

يهدف املركز اإلى حتقيق الآتي : 
اإن�ضاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الئتمانية واملالية على امل�ضتوى الوطني ،   - 1
وتوفـريها لالأع�سـاء لتخاذ القرارات الئتمانية ، وتقييم املالءة املالية ال�سليمة 
اإلى جــــودة القــــرو�س ، وتقليـــل املخاطـــر  للعمالء املتعاملني معهـــم ، مبــا يوؤدي 

الئتمانية واملالية ، ون�سبة التعرث .
 2 - تطوير اأنظمة التقارير الئتمانية واملالية وفقا للمعايري املعتمدة دوليا .

املــادة ) 6 ( 

يبا�سر املركز فـي �سبيل حتقيق اأهدافه ، الخت�سا�سات الآتية : 
جمع املعلومات الئتمانية واملالية من مزودي املعلومات .   -1 

تقدمي خدمات املعلومات الئتمانية واملالية لالأع�ساء ، ولأي جهة يوافق عليها   - 2
البنك املركزي . 

اإن�ساء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الئتمانية واملالية .   - 3
اإعداد الت�سنيف الئتماين للعمالء ، وقيا�س اجلدارة الئتمانية وتقدير احتمالت   - ٤

التعرث فـي ال�سداد ، وحجم النك�ساف واخل�سارة فـي حالة التعرث .
واملالية  الئتمانية  املعلومات  خلدمــات  املركــز  تقديــم  واإجــراءات  قواعــد  و�ســع   -5

لالأع�ساء ، وذلك بعد موافقة البنك املركزي . 
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6- تبادل املعلومات الئتمانية واملالية مع اأي �ضخ�ص مرخ�ص له القيام بهذا الن�ضاط 
داخل ال�سلطنة ، والدخول فـي اتفاقيات لتبادل املعلومات الئتمانية واملالية مع 
جهات اأجنبية نظرية ، وذلك بعد احل�ضول على موافقة البنك املركزي ، وطبقا 

لل�ضروط وال�ضوابط التي يحددها .

وفقا  اخت�سا�سه  جمال  فـي  خارجيا  اأو  داخليا  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  عقد   -7
لالإجراءات املعمول بها . 

8- اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل املجل�ص .

املــادة ) 7 ( 

املعلومات  خدمات  وتقدمي  العمالء  عن  واملالية  الئتمانية  املعلومات  تلقي  املركز  يتولى 
احلالة  تقييم  اأو   ، الئتمان  منح  ب�ضاأن  قرار  اتخاذ  لغر�ص  للأع�ضاء  واملالية  الئتمانية 

الئتمانية واملالءة املالية للعميل . 

املــادة ) 8 ( 

ين�ضـــئ املركــز تق�ضيمـــا تنظيميـــا معنيا بال�ضكــــاوى ، يتولــى تلقي ال�ضكـــاوى مـــن العمـــلء 
واتخاذ   ، فـيها  والتحقيق   ، واملالية  الئتمانية  املعلومات  ب�ساأن  امل�سلحة  ذوي  والأ�سخا�س 
القرار املنا�ضب ب�ضاأنه وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي يحددها املركز بعد موافقة املجل�ص . 

الف�ســل الثالــــث

الع�سويــــة فـي املركــز

املــادة ) 9 ( 

واملوؤ�س�سات  املرخ�سة  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  على  اإلزامية  املركز  فـي  الع�سوية  تكون 
وال�سركات والأ�سخا�س الذين يزاولون ن�ساطا يتعلق بالتمويل و�سركات التمويل والتاأجري 
واملوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سعة لإ�سراف ورقابة وزارة التجارة وال�سناعة والهيئة العامة 
 ، ، وموؤ�س�سات و�سركات اخلدمات العامة للكهرباء واملياه و�سركات الت�سالت  ل�سوق املال 

وغريها من اجلهات التي تن�ضاأ لديها املعلومات الئتمانية واملالية املتعلقة بالعملء .
ويجـــوز للمركــــز قبول ع�سويـــة اأي �سخــ�س للح�سول على اخلدمات التي يقدمها املركز ، 

اأو بناء على توجيهات البنك املركزي .
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املــادة ) 10 ( 
تكون الع�سوية فـي املركز وفقا لل�سوابط التي يحددها البنك املركزي ، وعلى املركز اإبرام 
اتفاقية بينه وبني الع�ضو وفقا لل�ضروط املحددة بها ، على اأن تت�ضمن احلقوق واللتزامات 
بني الأطراف واآلية تقدمي وطلب املعلومات الئتمانية واملالية ، والغر�ص منها وا�ضتخدامها 
وحمايتها و�ضمان �ضريتها ، والر�ضم الواجب �ضداده نظري ما يقدم مبوجبها من خدمات 

املعلومات الئتمانية واملالية . 
املــادة ) 11 ( 

ل يجــوز للع�ســو ا�ستخــدام املعلومـــات الئتمانيــة واملاليــة التــي حتــ�سل عليهــا مـــن املركــز 
اإل للغر�س الذي طلبت من اأجله .

الف�ســـل الرابــــع
اإدارة املركـــــز
املــادة ) 12 ( 

يكون للمركز مدير عام ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ) 13 ( 

ميثل املدير العام املركز فـي �سالته بالغري ، واأمام الق�ساء .
املــادة ) 14 ( 

يتولى املدير العام الآتي : 

القيام باملهام املنوطة باملركز ، وتنفـيذ قرارات البنك املركزي . - 1

ونظم  - 2  ، للوائح  وفقا  واملالية  والإدارية  الفنية  �سوؤونه  كافة  وت�سيري  املركز  اإدارة 
العمل املقررة . 

بعد موافقة  - 3 والإداري  التنظيمي  ، وهيكله  املركز  لعمل  املنظمة  القرارات  اإ�سدار 
املجل�س .

حتديد الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ساها املركز مقابل ما يقدمه من خدمات ، وذلك  - ٤
بعد موافقة البنك املركزي وفقا للقواعد املتبعة فـي هذا ال�ساأن .
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، وخارجيــا فـي جمــال اخت�ســا�س  - 5 داخليـــا  التفاهم  اإبــــرام التفاقيــــات ومذكرات 
املركز ، وذلك بعد موافقة املجل�س . 

اإعداد خطط وبرامج العمل باملركز ، وخطط التدريب والتاأهيل ملوظفـي املركز ،  - 6
وذلك بعد موافقة نائب رئي�ص املجل�ص .

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي ، ورفعهما اإلى املجل�س . - 7

اإعداد تقرير �سنوي يت�سمن جميع الأن�سطة والإجنازات التي مت حتقيقها خالل  - 8
العام ، وعر�سه على املجل�س .

تفوي�س  - 9 اأو   ، والدولية  املحلية  والأن�سطة  والندوات  املوؤمترات  فـي  املركز  متثيل 
غريه فـي ذلك . 

اأي �ضلحيات اأو اخت�ضا�ضات اأخرى يكلف بها من قبل املجل�ص . - 10

املــادة ) 15 ( 

ت�سري على موظفـي املركز النظم واللوائح املعمول بها فـي البنك املركزي . 

الف�ســل اخلامـــ�س

التزامـــات مـــزود املعلومـــات

املــادة ) 16 ( 

يجب على مزود املعلومات اإذا كان جهة حكومية كوزارة الإ�ضكان ، و�ضرطة عمان ال�ضلطانية ، 
والأمانة العامة لل�ضرائـــب ، واملحاكـــم تقديـــم كل ما يطلبه املركز من معلومات اأو بيانات 
تتعلق باحلالة الئتمانية وامللءة املالية للعميل ، اأو اإح�ضائيات اأو غري ذلك مما يدخل فـي 

اخت�سا�سه .

املــادة ) 17 ( 

يجوز للبنك املركزي اإلزام مزود املعلومات من غري اجلهات املن�ضو�ص عليها فـي املــادة )9( 
تتعلق باحلالة الئتمانية وامللءة  املركز مبا لديه من معلومات  بتزويد  النظام  من هذا 

املالية للعميل الذي تتعلق به املعلومات املطلوبة .
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املــادة ) 18 ( 
يلتزم مزود املعلومات باأن تكون املعلومات الئتمانية واملالية التي يقدمها للمركز كاملة 
ودقيقة وموؤيدة بامل�ستندات عن العمالء ، واأن يحدث هذه املعلومات ب�سفة دورية ، وي�سحح 
اأي خطاأ يرد عليها ، وذلك بالو�ضائط الإلكرتونية اأو غريها ، وعلى النماذج التي يحددها 

املركز . 
املــادة ) 19 ( 

دون الإخالل بتبادل املعلومات الئتمانية واملالية وفقا لأحكام هذا النظام ، تتمتع املعلومات 
والعاملني  املوظفـني  اأو   ، لأي ع�سو  اأو   ، للمركز  يجوز  ول   ، بال�سرية  واملالية  الئتمانية 
لديهما ، اأو لأي �سخ�س يح�سل على هذه املعلومات الإف�ســـاح عنـــها للغيـــر ، اأو لأي جهــة 
اإل بناء على موافقة م�ضبقة من العميل ، اأو اإذا كان هذا الإف�ضاح مطلوبا مبوجب قانون اآخر ، 
اأو تنفـيذا لقرار ق�سائي �سادر من حمكمة خمت�سة ، اأو بناء على اإذن من البنك املركزي .

الف�ســل ال�ســـاد�س

ماليــــة املركـــــز

املــادة ) 20 ( 

يكون للمركز ميزانية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي 
فـي احلادي والثلثني من �ضهر دي�ضمرب من كل عام ، على اأن تبداأ ال�ضنة املالية الأولى من 
تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثلثني من �ضهر دي�ضمرب من العام ذاته . 

املــادة ) 21 ( 

تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي : 

العتمادات التي تخ�س�س للمركز من ميزانية البنك املركزي ، وي�سدر ب�سوابط  - 1
و�ضروط هذا التخ�ضي�ص قرار من املجل�ص . 

ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ساها املركز مقابل ما يوؤديه من خدمات .  - 2

اأي موارد مالية اأخرى يوافق عليها املجل�ص . - 3
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املــادة ) 22 (

تــــودع اأمـــوال املركــــز فــــي ح�ضــــاب خــــا�ص لدى م�ضرف اأو اأكثـــــر مـــن امل�ضــــارف املرخ�ضـــة 
التي حتددها  والإجراءات  للقواعد  وفقا  الأموال  ال�سرف من هذه  ويتم   ، ال�سلطنة  فـي 

الالئحة املالية للمركز . 

املــادة ) 23 ( 

تكون للمركز اأهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة واإدارتها وا�ستثمارها والت�سرف فـيها ، 
وتعترب اأموال املركز اأموال عامة .

املــادة ) 24 ( 

تخ�ســــع ح�سابــــات املركــــز اإلـــى التدقيــــق الداخلي مـن قبــل مدققي املركــــز ، كمـــا تخ�ســـــع 
اإلى مدقق ح�سابات خارجي ي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من املجل�س . 

املــادة ) 25 ( 

يعفى املركز من جميع ال�ضرائب والر�ضوم ، وذلك دون الإخلل باأحكام قانون اجلمارك 
املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية .

الف�ســـل ال�سابـــع

االإ�ســـراف والرقابـــة

املــادة ) 26 ( 

يتولى البنك املركزي الإ�سراف والرقابة على اأعمال واأن�سطة املركز ، وله فـي �سبيل ذلك 
الطـــلع عـــلى جمــيع املعلومات والبيانات وال�ضجلت والدفاتــر ، كمــا لــه طلــب احل�ضـــول 
على اأي معلومات اأو بيانات من املركز اأو اأي ع�ضو ، وا�ضتخدامها للأغرا�ص الإح�ضائية ، 

اأو لأي اأغرا�ص تتفق مع �ضلحياته .

املــادة ) 27 ( 

يرفع املجل�ص اإلى جللة ال�ضلطان �ضمن تقريره ال�ضنوي املن�ضو�ص عليه فـي البند )ب( 
من املــادة )17( من القانون امل�سرفـي بيانا اإح�سائيا و تف�سيليا عن اأعمال واإجنازات املركز ، 

وما ي�سادف عمله من عقبات وحتديات ، والتو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها . 


