
دليل العمالء

مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية
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عن مالءة

المبادىء واألهداف

المهام

خدماتنا

محتوى تقرير مالءة

المستندات المطلوبة

األدوار والمسؤوليات

آلية تقديم الشكاوي

إيضاحات بمهام مالءة

إرشادات هامة

١

قائمة المحتويات

دليـــــــــــل 
العمالء



يهدف المركز إلى 

المالءة  تقييم  تقارير  تقديم 
المالية للعمـالء مما يـــــؤدي 
و  القـــــــــــروض  ـــودة  ــ ـــ ــ جـ إلى 
ـــر  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــل المخاطـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تقليــ
الماليـة و نسبة  االئتمانية و 

التعثر

 إنشاء قاعدة بيانات 
مركزية للمعلومات 
االئتمانيـــة و الماليــــة 
على مستـوى وطني 

٢
دليـــــــــــل
العمالء

تأسس مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية و المالية)مالءة( بموجب المرسوم 
السلطاني رقم ٨٣/٩١٠٢م الصادر في الثامن من مايو ٩١٠٢م بصــفــته مركـــــز 

حكومي مستقل مالياً وإدارياً ويتبع البنك المركز العمـاني ويقع تحت إشرافه 
ورقابته. 

القطاع المصرفي القطاع المالي

قطاع االتصاالتقطاع التأمين

المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

عدد من السجالت 
الحكومية 

أعضاء 
مالءة

عن مالءة
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بنك وطني 
مخاطر االئتمانللمعلومات  الشمول المالي 

إنشـــاء بنك وطني للمعلومات  

االئتمانيـــة و الماليــــــة في 

السلطنة 

مرجع للمعلومات االئتمانية 
و المالية لألغراض الرقابيــة 

للبنك المركزي العماني

تعزيــــز الشمـــــول المــالي مــــن 
خالل تفعيل مؤشـــرات مبتكرة 
لتقييم مخاطر التمويــــل لكافة 
فئات المجتمع ويشمــل دعـــم 
نمـــو المؤسسـات الصغيــــــــــرة

و المتوسطــة

أمن المعلومات
نستخدم التكنولوجيا المتطورة 
لضمـــان الحفـــاظ عــــــلى أعـــــلى 
مستـوى من أمـــن المعلومات 

بمعايير عالمية

حقــوق الــــــعمــالء حماية
تمنح مــــــالءة حق الحصول على 
المعلومات االئتمانية للشخص 
المعني و لألعـــــضاء المخـــولين 

األهداف

المبادىء
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المهام
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إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات مركـزيــــة للمعلومات 
االئتمانية و الماليـة و التصنيف االئتماني

تطوير أنظمــة التقاريــــر االئتمانيــــة و درجة 
التصنيف االئتماني وفقاً للمعايير الدوليــــة

جمـــع و تحليــــل و تصنــــيـــــــــــف 
المعلومات المالية و االئتمانية

تحسين جودة القروض و تقليل 
مخاطر االئتمــــان و نسبة التعثـــــر

تقارير ائتمانية

معلومات مالية و ائتمانية

مخاطر االئتمان

نظام مركزي
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و يتضمن التقرير التسهيالت االئتمانية التي 
حصلت عليها مثل

البطاقات 
االئتمانية

 القروض

الشيكات المرتجعة

المعلومات 
األساسية

مبلـــــغ القســط

حالـــــة الســـــداد

تاريخ االستحقاق

هو عبارة عن تقرير شامل يحتوي على كافة 
تفاصيل تعامالتك االئتمانية مع الجهات 

المانحة لالئتمان.

١- تقرير مالءة

Mala’a Report
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 المعلومات
 مقدمة من

المصارف

 شركات 
التأمين

 شركات 
التمويل 
و التأجير

صناديق 
المؤسسات 
الصغيرة و 
المتوسطة

معلومات من 
شركات 

االتصاالت 
وسجالت 
أخرى )في 
المستقبل(

درجة مالءة هي عبـــارة عن رقـــم ثــالثي يحـــدد مــدى إمـكـانية 
المحددة مواعيدها  في  المالية  المستحقات  بسداد  إلتزامك 
و يتراوح الرقم بين 300 و 900 , حيث يشير التقييم المنخفض إلى

وجود مخاطر ائتمانية عالية في حين يشير التقييم االئتماني العالي 
إلى وجود مخاطر  ائتمانية منخفضة 

٢- درجة مالءة
300 900

Low risk High risk 

يحتوي تقرير مالءة على



٦- العنوان

٧- صندوق البريد

٨- الرمز البريدي

٩- المدينة

١٠- الدولة

١١- رقم الهاتف

١٢- بيانات العمل

- االسم ١

٢- رقم الهوية / البطاقة 

٣- تاريخ االنتهاء

 ٤- تاريخ الميالد

 ٥- الجنس

١- درجة مالءة من  300 لغاية 900

٢- الشكاوى المقدمة و حالتها

٣- إجمالي االلتزامات االئتمانية 
المضمونة

- المنتجات االئتمانية المتعثرة ٤

٥- قائمة بالتسهيالت االئتمانية 
حسب نوع العقد 

٦- العقود حسب الجهة المانحة

١- المعامالت االئتمانية النشطة 

٢- إجمالي االلتزامات االئتمانية 
القائمة

المعلومات 
الديموغرافية

موجز المعلومات 
االئتمانية

٣- موجز التسهيالت االئتمانية و تصنيفها

٤- عدد الدائنين و إجمالي المبالغ المتبقية

٥- الضمانات
٦- االستعالمات االئتمانية 

السابقة  و أسبابها

٧- الشيكات المرتجعة إن وجدت

تفاصيل التسهيالت 
االئتمانية

تاريخ سداد 
األقساط 
الشهرية 

١- موجز أيام التأخير في دفع األقساط 
الشهرية لجميع التسهيالت االئتمانية

٢- تفاصيل عدد أيام التأخير في دفع 
األقساط الشهرية لجميع التسهيالت 

االئتمانية
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محتويات تقرير مالءة 
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دليـــــــــــل
العمالء ٨

؟ كيفية الحصول على تقرير مالءة

من خالل تطبيـق مــــالءة على 
الجهاز الذكي و بوابة الخدمة 

الذاتية (مستقبًال)

زيــــارة أقـرب فرع للبنـــك/شركـــــــة 
تمويـــــــل/ أو الصندوق المانح 

لالئتمان

اإلستمارة اإللكترونية       

تقديم اإلستمارة اإللكترونية من 
خالل موقع مالءة 

www.malaa.gov.om

تطبيق الجوالالزيارة

حقوق 
العمالء

يحق للعميل الحصول على أول تقرير ائتماني له مجاناً 

آخر  الشركة حتى  أو  للفرد  االئتماني  التاريخ  االئتماني  التقرير  يعكس 
تحديث من قبل األعضاء

يحق للفرد/الشركة باإلطالع على قائمة االستعالمات على تقريره 
االئتماني 

ال تتدخل مالءة في قرار قبول أو رفض منح تسهيل ائتماني من 
عدمه (مثل القروض) ، إنما توفر  منتجات االستعالم االئتماني 

ليتمكن العضو المانح لالئتمان من تحديد مخاطر االئتمان قبل منح 
التسهيل االئتماني 
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نسخة 
من البطاقة 

المدنية/بطاقة المقيم 
سارية المفعول 

للعميل

تعبئة وتوقيع 
إستمارة طلب 

التقرير االئتماني 
اإللكترونية

استمارة باالضافة إلى
التفويض من العميل 

في حالة التفويض

تقديم االستمارة 
اإللكترونية من خالل 

موقع مالءة 
www.malaa.gov.om

لألفراد

للمؤسسات

المستندات المطلوبة للحصول على تقرير مالءة

تقديم االستمارة 
اإللكترونية من خالل 

موقع مالءة 
www.malaa.gov.om

التفويض من  إستمارة
المؤسسة مختومة 

الستالم التقرير االئتماني 
في حالة التفويض

نسخة من 
السجل التجاري 
سارية المفعول 

والمفوضين
 بالتوقيع

تعبئة وتوقيع إستمارة 
طلب التقرير االئتماني 

اإللكترونية



عزيزي العميل ، 

ـــلى  عـ ـــات  ـــ ـــ ـــ مالحظـ أيــــــة  ــــــك  ـــ لديـ كـــــــــــــان  إن 
االئتماني،  تقريـرك  في  الواردة  المعلومـات 
موقع  خالل  من  شكوى  طلب  تقديم  يرجى 
المعلومات  كافة  وإرفاق  اإللكتروني،  مالءة 
طلبـــــــــــــــــــــك.  صحة  تدعم  التي 

الطلـب  بالتحقق من  مــالءة  مركز  يقوم  سوف 
ـــحة  ـــ المانـ (الجهـــــــة  العضـــــــــــــو  ـــة  ـــ ـــ ومخاطبـ

لالئتمان) و إفادتك باإلجراءات الآلزمــة.
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األدوار و المسؤوليات

األفراد و المؤسسات

األعضاء

التأكد من صحة المعلومات 
الشخصية و صالحية بطاقة 
الهويــــة /السجـــل التجــــاري 

بشكــــل دوري

التحـــــــقق من صــــــــحة 
المعلومات الواردة في 
تقرير مالءة الخاص به

٢

تزويد مالءة بالمعلومات 
االئتمانية والمالية

تزويد مالءة بالمعلومات 
االئتمانية و المالية و تحديثها 

بشكل دوري و تحمل مسؤولية 
تلقي الشكاوى من العمالء دقة البيانات المرسلة

و األشخاص ذوي المصلحة 
بشأن المعلومات االئتمانية و 
المالية الخاطئة و معالجتها 

وفقاً إلجراءات  إدارة الشكاوى 
المعتمدة

أي تحديثات أو طلبات 
رسل إلى أعضاء  تُ

مالءة أو مركز مالءة
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الخطوة ( ١ )

الخطوة ( ١ )

الخطوة ( ٤ )الخطوة ( ٣ )الخطوة ( ٢ )

الخطوة ( ٢ )

آلية تقديم شكوى

األفراد

المؤسسات

نسخة من بطاقة الهوية 
ساريـة المفعـول 

طلب  إستمارة  وتقديم  تحميل 
تقرير ائتماني مرفقة بصورة من 
بطاقة الـهويـــة سارية المفعول  

باالضافة إلى المستندات الداعمة 
للشكوى ان وجــد.

تقرير  طلب  إستمارة  تقديم  و  تحميل 
من  بصورة  مرفقة  للشركات  ائتماني 
السجل التجاري للشركة باالضافة إلى 
المستندات الداعمة للشكوى ان وجد.

شهادة  من  صورة 
المفوضين بالتوقيع 

عن الشركة

تقديم اإلستمارة اإللكترونية والمستندات عبر 

 www.malaa.gov.om  الموقع اإللكتروني

تقديم اإلستمارة اإللكترونية مع 
باقي المستندات عبر الموقع 

اإللكتروني
 www.malaa.gov.om 
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ال تقوم بالتالي 

وضـع 
قوائم سوداء

التدخل فـــي 
قرارات منح 

التمويــــل

التدخـــــــــــل 
في تحديث 
البيـــــانـــات

إيضاحات بمهام مالءة
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إرشادات هامة

احرص على

تجنب اآلتي

دفع األقساط و 
المستحقــــــــات
 المالية بوقتها 

المحدد

تحديث معلوماتــــــك 
الديموغرافيــــــة مــــع 

الجهة المانحة لالئتمان 
كالمصارف وشركات 
التمويل بشكل دوري

التأخر في ســـــداد 
األقســـــــاط و 

المستحقات المالية

كفالة األشخاص الذين 
ال تعرف عن مالءتهم 

الماليــــــة

استخدام عـــــدد 
كبير من البطاقات 

االئتمانيــــــة

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 www.malaa.gov.om

١٣ ٢

عـــدم استخدام 
الحـــــد األقصــى 

لالئـتـمــــــــــان 
المسموحبه

١٣ ٢



مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية 
المركزي العماني، واحة المعرفة  البنك

مسقــــــط، سلطنــــــــة ُعمـــــــان
١٣٥ البريــــدي:  الرمـز   ،٣٨ ص.ب 

مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية والمالية




