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التنظيم القانوني لشركات االستعالم االئتماني وفقاً لقانون المعلومات االئتمانية األردني
" "دراسة مقارنة2010  لسنة15 رقم
Legal Regulation of Credit Reporting Companies According to the
Jordanian Credit Information Law No. 15 of 2010
“A Comparative Study”
* عثمان إبراهيم محمود بني طه

الملخص
 وااللتزامات التي فرضها قانون، والرقابة القانونية عليها من قبل البنك المركزي،تناول البحث ماهية شركات االستعالم االئتماني
 وقيام مسؤوليتها مدنياً في حال إخاللها بااللتزامات القانونية أوالعرفية المفروضة،المعلومات االئتمانية عليها عند ممارستها لعملها

 وتحديد المنازعات، وتمثلت إشكالية البحث في معرفة موقف المشرع األردني من تنظيمه لشركات االستعالم االئتماني،عليها
 تبادل المعلومات االئتمانية أو إصدار،القانونية التي تنتج عن عملها وقد تبين لنا بأنه ال يجوز لشركات االستعالم االئتماني
 وأنه يتوجب عليها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات،تقرير ائتمان إال بعد الحصول على تصريح اطالع خطي من العميل
 وفًقا، ومراعاة سلوك الشخص اليقظ المتبصر، والتأكد من صحة المعلومات االئتمانية قبل تداولها،والبيانات الخاصة بالعمالء

 ومن التوصيات التي خرج فيها البحث النص على منع شركات االستعالم،لما تفرضه عليها قواعد المهنة عند القيام بعملها
 وأن يشمل التقرير االئتماني األحكام،االئتماني من إعطاء رأيها بشأن المعلومات االئتمانية الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية
.القضائية المتعلقة بسمعة العميل الشخصية وحالته المرضية

. التقرير االئتماني، المسؤولية المدنية، رقابة البنك المركزي، السرية المصرفية، االستعالم االئتماني:الكلمات الدالة

Abstract
The research dealt with what credit information companies are, and the legal control over them
by the Central Bank, and the obligations imposed by the Jordanian Credit Information Law on
them when they practice their work, and the civil liability of these companies in the event that
they violate the legal or customary obligations imposed on them. The research problem lies in
knowing the position of the Jordanian legislator towards organizing credit information
companies, and determining the legal disputes that result from the work of credit information
companies. It has become evident to us that it is not permissible for credit information
companies to exchange credit information or issue a credit report except after obtaining a written
permission from the customer, and that they must maintain the confidentiality and security of
customer information and data, and ensure the correctness of credit information before
circulation, and take into account the person’s vigilant, attentive behavior according to what the
profession rules impose upon them when carrying out their work. The research, inter alia,
recommends issuing laws that prohibit credit information companies from giving their own
opinion on the credit information included in the credit information report, and that the credit
report includes judicial rulings related to the customer’s personal reputation and health state.
Keywords: Credit Inquiry, Banking Secrecy, Central Bank Supervision, Civil Liability,
Credit Report.
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المقدمة:
نظم المشرع األردني العمل المصرفي في قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم  56لسنة  ،2012نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 121لسنة
 ،2004تعليمات مكافحة عمليات غسيل األموال رقم  10لسنة  ،2001نظام شركات التمويل األصغر رقم  5لسنة ،2015
إال أنه نتيجة لتطور األعمال المصرفية وزيادة مخاطر االئتمان قام المشرع األردني بتنظيم عمل شركات االستعالم االئتماني
بموجب قانون المعلومات االئتمانية رقم  15لسنة 2010ونظام شركات المعلومات االئتمانية رقم  36لسنة .2011
واالستعالم المصرفي يعتبر اللبنة األساسية في مجال التسهيالت المصرفية من أجل التأكد من الجدارة المالية للعميل
قبل التعاقد معه لضمان الوفاء بالتزاماته المترتبة على هذه التسهيالت ،وهو التزام قانوني مفروض على البنوك ،ويرتب
عليها المسؤولية في حال اإلخالل به ،من هنا ظهرت فكرة شركات االستعالم االئتماني لمواجهة التطور المستمر في القطاع
المصرفي ،ولتكوين منظومة متقدمة حديثة لالستعالم االئتماني لتقديم خدماتها تحت رقابة البنك المركزي لنصل بالنهاية إلى
تقرير ائتماني واقعي يعكس المركز المالي الحقيقي للعميل ونشاطه ،لكي يكون البنك على بينة من أمره عند إصدار ق ارراه
بالموافقة أو عدم الموافقة على منح التسهيالت المطلوبة.

إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث في معرفة موقف المشرع األردني من التنظيم التشريعي لشركات االستعالم االئتماني ،وتحديد
المنازعات القانونية التي تنتج عن عمل شركات االستعالم االئتماني ،وما هو مدى موازنة المشرع األردني عند تنظيمه لهذه
الشركات بموجب قانون المعلومات االئتمانية رقم  15لسنة  2010ونظام شركات المعلومات االئتمانية رقم  36لسنة ،2011
بين مصلحتي جهات التمويل أو البنوك من جهة وبين العمالء من جهة أخرى ،وما هي الضمانات القانونية لعمل هذه
الشركات ،وهل هناك قصور تشريعي في تنظيم عمل هذه الشركات.

أسئلة الدراسة:
تثير الدراسة العديد من األسئلة ،كما يلي:
 ما األساس القانوني لشركات االستعالم االئتماني وأساس مسؤوليتها؟ -ما الجهة الرقابية على شركات االستعالم االئتماني؟

 ما التقرير االئتماني الذي تصدره هذه الشركات ،وهل هو قطعي؟ ما مدى صحة المعلومات الواردة في هذه التقارير؟ -ما مدى تأثير عمل هذه الشركات على مبدأ السرية المصرفية؟

أهمية البحث:
َيستمد موضوع البحث أهميته من موضوع االئتمان المصرفي وتبادل المعلومات والبيانات في المجال المصرفي ،حيث
إن القطاع المصرفي يتعلق بالنظام االقتصادي للدولة ،كما أن هذه المعلومات األصل أنها تتمتع بالسرية ،فكان ال بد من
وجود تنظيم قانوني لعمل شركات االستعالم االئتماني لضمان الموازنة بين هذه السرية وبين مصلحة العمل المصرفي لتالفي
المخاطر االئتمانية.
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منهج البحث:
المنهج المتبع هو المنهج الوصفي ومنهج الشرح على المتون القائم على التحليل والتفسير الدقيق للنصوص القانونية
الناظمة للموضوع بموجب قانون المعلومات االئتمانية رقم 15لسنة 2010ونظام شركات المعلومات االئتمانية رقم  36لسنة
 ،2011والقوانين ذات الصلة مثل قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
ووصفها واإللمام بمختلف الجوانب القانونية المتعلقة بعمل شركات االستعالم االئتماني ،مقارنة مع القانون االتحادي اإلماراتي
رقم  6لسنة 2010بشأن المعلومات االئتمانية.

المبحث األول
ماهية شركات االستعالم االئتماني
سنبحث في هذا المبحث تعريف شركات االستعالم المصرفي ،ثم أهمية شركات االستعالم االئتماني واألسباب
الموجبة لظهورها.
المطلب األول :تعريف بشركات االستعالم االئتماني
أوالً :تعريف االستعالم المصرفي.
تتعلم زار مكتب االستتتعالمات :مكتب مختص بمعطاء المعلومات واألخبار واإليضتتاحات،
استتتعالم ،مصتتدر است َ
ِ
ِ ِ
ِا ستَعَلم ،فعل سداسي متعدِ ،ا ستَعَلمت ،أ ِ ِ ِ
الخَب َر ِا ْستَ ْخَب َرهُ ِإيَّاهَُ ،سأََل ُه َعْن ُه،
الم ،ا ْستَ ْعَل َم ُه َ
ْ ْ ُْ ْ
َستَ ْعل ُم ،ا ْستَ ْعل ْم ،مصدر ا ْست ْع ٌ
ْ ْ َ
()1
مكتب معلومات ائتمانية :مكتب يتولى إجراء البحوث االئتمانية وتزويد المشتركين بمعلومات عنها .
وي َعرف االستعالم المصرفي بأنه طلب بيانات ومعلومات ،عن شخص معين ،من مصادر مختلفة وفق ضوابط
ُ
قانونية محددة ،لغايات تزويد الجهة مانحة االئتمان بالبيانات الالزمة عن طالب التمويل والعملية موض تتوع التمويل
في الوقت المناسب(.)2
وعادة ما تكون المعلومات والبيانات المتعلقة بالعميل على ش ت تتكل تقرير ائتماني ،يتض ت تتمن معلومات ديموغرافية
شخصية للتعريف بالعميل ،وبيانات ائتمانية ،بحيث تشمل البيانات السلبية وااليجابية عن العميل(.)3
ومهنيا على البنك لحماية مص ت ت تتالحه ومص ت ت تتالح المودعين أموالهم
قانونيا
اما
ً
ً
واالس ت ت تتتعالم بهذا المعنى يعتبر التز ً
لديه ،ومص ت ت ت ت ت تتالح العميل ذاته طالب االئتمان ،وذلك بهدف تمكين الجهة مانحة االئتمان من الوقوف على الجدارة
تالفيا لمخاطر
الحقيقية لطالب التمويل.وقد تمثل األست تتاس القانوني األول لاللتزام باالست تتتعالم بالعرف المصت تترفيً ،
()1
()2

()3

معجم المعاني الجامع ،والمعجم الوسيط ،الموقع اإللكتروني.https: //www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :

عوض ،هاني محمد ،دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االس تتتعالم المصت ترفي لخدمة ش تتركات التمويل المصت ترفي اإلس تتالمي،
بحث منشور في مجلة جامعة العين لألعمال والقانون ،اإلصدار األول ،السنة الثانية ،2018 ،ص.51
الطاهر ومحمدين ،الفاتح الشريف الطاهر ونور الهدى محمدين ،الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان،
بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية ،ص 62و.66
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االئتمان(.)1
ويقترب االست تتتعالم المصت تترفي من الترميز المصت تترفي.ويعرف الترميز المصت تترفي بأنه تجميع المعلومات الحالية
والتاريخية للعميل من المص ت تتادر العامة المتاحة ،مثل المعلومات المتعلقة بدفعات االئتمان والق اررات الص ت تتادرة عن
إلكترونيا للرجوع إليها عند الحاجة،
القضت ت تتاء ،وخاصت ت تتة أحكام اإلفالس واإلعست ت تتار ،وحفظ هذه البيانات ومعالجتها
ً
ومنح العميتتل رمز ائتمتتاني إلكتروني ،غير قتتابتتل للتكرار ،يست ت ت ت ت ت تتاعتتد على تمييز العميتتل عن غيره ،عنتتد تشت ت ت ت ت ت تتابتته
األسماء(.)2
ثانيا :تعريف شركات االستعالم المصرفي
ً
تعرف شركات االستعالم المصرفي بأنها :شركات مستقلة بتقييم الوضع المالي لمصدري أدوات الديون ،ومدى
ثقة العميل والمس ت تتتثمر فيها ،وتص ت تتدر تقييمات للجدارة المالية للدولة أوالش ت تتركات والعمالء ،وبالتالي فهي ش ت تتركات
تساعد على معرفة قدرة العمالء على سداد الديون(.)3
المطلب الثاني :أهمية االستعالم المصرفي واألسباب الموجبة لظهورها
أوالً :أهمية االستعالم المصرفي
لقتتد أوجتتب قتتانون المعلومتتات االئتمتتانيتتة األردني على البنوك االس ت ت ت ت ت تتتعالم عن العميتتل عنتتد منح التس ت ت ت ت ت تتهيالت
قانونيا
اما
المصتترفية ،وبذلك ا
ً
فمن استتتعالم البنك عن العميل ،قبل منحه التستتهيالت المصتترفية المطلوبة ،يعتبر التز ً
مهنيا(.)4
ً
والبنوك ملزمة ببذل العناية الواجبة ،للتعرف على هوية العميل ،وأوضتتاعه القانونية ،ونشتتاطه ،والغاية من عالقة
العمتتل ،وطبيعتهتتا ،والمس ت ت ت ت ت تتتفيتتد الحقيقي من العالقتتة القتتائمتتة بين هتتذه الجهتتات والعميتتل ،والتحقق من كتتل ذلتتك،
والمتابعة المتواصت تتلة للعمليات ،التي تتم في إطار عالقة مست تتتمرة مع عمالئها ،بأي وست تتيلة من الوستتتائل المحددة،
بمقتضى التشريعات ذات العالقة ،وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها(.)5
ولالستتعالم االئتماني أهمية عامة وخاصتة.أما األهمية العامة ،فمنها تتمثل بحماية أموال المودعين أموالهم لدى
()1

()2
()3

()4

()5

مس تتقاوي ،لبنى عمر ،مس تتؤولية المص تتارف تجاه العمالء في عمليات التمويل المصت ترفي ،رس تتالة دكتوراه ،جامعة بيروت ،كلية الحقو ،2004 ،
ص 131و.132
الطاهر ومحمدين ،الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان ،مرجع سابق ،ص.59
أحمد وعبد الكريم ،محمد سليمان وعبدالكريم صالح ،المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية ،بحث
منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد رقم  ،14العدد رقم  ،2ديسمبر ،2017ص.267

المادة  18من قانون المعلومات االئتمانية رقم  15لس تتنة  ،2010المنش تتور على الص تتفحة  3071من عدد الجريدة الرس تتمية رقم  5034بتاريخ
.2010/6/1

المادتان  13و 14من قانون مكافحة غست تتل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم  46لست تتنة  ،2007منشت تتور على الصت تتفحة  4130من عدد
الجريدة الرسمية رقم 4831بتاريخ .2007/6/17
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سببا لإلضرار به.والمثال العملي لذلك :أن يقوم
البنك ،وحماية للغير الذي يمكن أن تكون له عالقة البنك بالعميل ً
البنتتك بمنح ائتمتتان ألحتتد العمالء ،بحيتتث يظهر هتتذا العميتتل بمظهر متتالي معين يقنع الغير على التعتتامتتل معتته،
فيأتي الغير ويتع امل مع هذا العميل ،ثم يتبين أن هذا العميل غير قادر على الستتداد ،فيقوم الغير بمقاضتتاة البنك،
على أساس إخالل البنك بالتزامه باالستعالم عن العميل.فهنا تظهر أهمية االستعالم ،لتجنيب البنك من الوقوع في
المخاطر ،وخاصت ت ت ت تتة المخاطر القانونية التي ترتبط بدعاوى المست ت ت ت تتؤولية ض ت ت ت ت تد البنك ،وحماية العميل نفست ت ت ت تته ألن
يمكن البنك من است تتتخدام واجب النصت تتح واإلرشت تتاد للعميل.ولهذا يجب على البنك أن يمتلك
االست تتتعالم المصت تترفي ا
المعلومات الضترورية عن العميل ،من خالل االستتعالم المصترفي عنه ،قبل منحه التستهيل المطلوب.وأما األهمية

الخاصة ،فمنها تظهر لحماية المصالح الخاصة للبنك ،والعمل على تخفيف مخاطر العملية المصرفية ،عن طريق
التأكد من مدى قدرة العميل على الس ت ت ت ت ت تتداد ،بحيث تجعل البنك على بينة من أمره ،ويتجنب التعاقد مع عميل قد
خطر على مصلحة البنك (.)1
ُيشكل ًا
ووجود أنظمة استتتعالم مصتترفي متطورة ،تؤدي إلى زيادة فرصتتة الحصتتول على التستتهيالت المصتترفية ألن
البنك ،في حال عدم وجود معلومات ائتمانية عن العميل ،سيقوم برفض منح التسهيالت ،أو منحها بأسعار عالية،
وبالتالي فمن االستتتعالم المصتترفي ،يؤدي إلى تستتعير ستتليم ودقيق على العميل ،وخفض تكاليف منح التستتهيالت،
النخفاض معدالت المخاطرة االئتمانية ،بحيث يست ت تتتبيض البنك عن الضت ت تتمانات المادية ،عند منحه التست ت تتهيالت،
بضت ت تتمانات بديلة ،تتمثل بالست ت تتمعة والجدارة االئتمانية للعميل ،التي تؤيد قدرته على الوفاء بااللتزام في موعده.وهذا
يؤدي بدوره إلى الم س ت ت ت تتاهمة في الحد من المخاطر المص ت ت ت تترفية ،من خالل وجود منظومة جديدة لقياس و دارة هذه
المخاطر ،باالعتماد على دور البنك نفستته في إدارته لهذه المخاطر ،عن طريق مستتاعدة البيانات االئتمانية للبنك،
على تقدير المدخالت األس تتاس تتية ،لتالفي المخاطر االئتمانية ،وبالنتيجة مس تتاعدة البنك المركزي على مراقبة أهمية
وجدوى هذه المدخالت المستخدمة من قبل البنك(.)2
كما أن نطا االس ت ت تتتعالم المص ت ت تترفي ال يقتص ت ت تتر على العميل ،و نما يش ت ت تتمل الوكيل الذي يعمل لحس ت ت تتاب هذا
العميل( ، )3كما أن نطا االست تتتعالم يمتد ليشت تتمل ش ت تريك العميل في مشت تتروعه موضت تتوع التمويل( ،)4ويشت تتمل كفيل
ملزم
العميل في عملية التست تتهيالت المصت تترفية.والست تتبب في ذلك أن التزام الكفيل التزام احتياطي ،فطالما أن الكفيل ٌ
بالوفاء بالدين ،في حال امتناع أو توقف المدين العميل عن الوفاء بالتزاماته ،بموجب عقد التس تتهيالت المص تترفية،
()1

عوض ،دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االس تتتعالم المصت ترفي لخدمة ش تتركات التمويل المصت ترفي اإلس تتالمي ،مرجع س تتابق،
ص 53و ، 54وكذلك بوخرص ،عبدالعزيز ،االستتتعالم المص ترفي وستتيلة للحد من المخاطر البنكية ،بحث منشتتور في مجلة الد ارستتات والبحوث

()2

()3
()4

القانونية ،العدد الرابع ،ص 72و.73
برنية ،محمد يست ت تتر ،تطوير أنظمة االست ت تتتعالم االئتماني ومركزيات المخاطر ،صت ت تتندو النقد العربي ،أبو ظبي ،2008 ،أمانة مجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،ص.10-7
بوخرص ،االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية ،مرجع سابق ،ص.77

زاينة ،أيت وازو ،مستتؤولية البنك المركزي في مواجهة خطر التعثر المالي للبنوك والمؤس تستتات المالية ،بحث ،مجلة العلوم القانونية والستتياستتية،
المجلد رقم  ،10العدد رقم  ،3ديسمبر  ،2019ص.475
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عثمان ابراهيم محمود بني طه

فمن التزام البنك باالستعالم المصرفي يشمل العميل وكفيله(.)1
من هنا فمن أهمية شتتركات االستتتعالم المصتترفي ،تظهر من األهمية العملية لاللتزام باالستتتعالم المفروض على
فمن لهذه الشت ت ت ت تتركات أهمية مرتبطة باألهمية العملية
البنك ،عند منح أو رفض التست ت ت ت تتهيالت المصت ت ت ت تترفية ،وبالتالي ا
لالستعالم ،فهي تعمل على وضع تصور للقطاع المالي ،وترميز المؤسسات المالية ،وتقليل مخاطر االئتمان ،مما

إيجابا على القطاع المصرفي في الدولة(.)2
ينعكس
ً
ثانياً :األسباب الموجبة لظهور شركات االستعالم المصرفي
توجد مجموعة من األست ت ت تتباب ،التي دعت إلى ظهور شت ت ت تتركات االست ت ت تتتعالم المصت ت ت تترفي ،فبالرغم من أن البنوك
المركزية في الدول قد أنش ت ت ت ت تتأت وحدات للس ت ت ت ت تتجالت االئتمانية مص ت ت ت ت تتدرها البنوك التابعة لها ،إال أن هذه الوحدات
أص ت ت ت ت ت تتبحت عاجزة عن تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها ،وهي إدارة المخاطر االئتمانية والتخفيف منها ،عالوة
على أن هذه الوحدات كانت تعتمد على البيانات والمعلومات الس ت ت تتلبية للعميل ،مثل التعثر عن الس ت ت تتداد ،ودون أن
تقوم بتقييم ود ارست ت تتة هذه البيانات.أضت ت تتف إلى ذلك أن متطلبات اتفاقية بازل الثانية  IIلكفاية رأس المال ،وما توليه
من أهمية للبيانات وال معلومات االئتمانية ،دفعت البنوك المركزية لمراجعة وتطوير الوحدات االئتمانية التقليدية،
لمواجهة التطور المس ت ت تتتمر في القطاع المالي والمص ت ت تترفي ،و نش ت ت تتاء منظومة متقدمة حديثة لالس ت ت تتتعالم االئتماني،
لمواجهة التطورات الحديثة في المجال المصتترفي ،تتمثل بمنشتتاء شتتركات خاصتتة لالس تتعالم ،لتقديم خدماتها تحت
رقابة البنك المركزي ،وأن مركزيات المخاطر التقليدية عجزت عن إدارة المخاطر االئتمانية ألنها كانت تعتمد على
البيانات السلبية للعميل فقط ،دون المعلومات اإليجابية(.)3
وفي المملكة األردنية الهاشت تتمية تم الترخيص لشت تتركة(كريف )CRIF ،لالست تتتعالم المصت تترفي ،وطبيعة نشت تتاطها
يتمثل بجمع المعلومات االئتمانية وتخزينها والتعامل معها ،وعداد قاعدة بيانات خاصت ت ت تتة بالعميل ،وهذا ما أشت ت ت تتار
إليه القضاء في أكثر من قرار له ،كما تم اإلشارة إلى التقرير الصادر عن شركة كريف ،حيث تم االستناد إلى هذا
التقرير بخصت ت ت ت تتوص تصت ت ت ت تتحيح االست ت ت ت تتم في قيود األحوال المدنية من حيث عدم وجود التزامات وديون على طالب

()1

إبراهيم ،متيم أحمد ،مستتؤولية المصتترف المدنية تجاه الكفيل في عقود االئتمان المص ترفي ،بحث مجلة د ارستتات الجامعة األردنية ،علوم الش تريعة

والقانون ،المجلد رقم  ،41ملحق رقم  ،2014 ،2ص ،720راجع المادتين  966و 967من القانون المدني األردني ،منش تتور على الص تتفحة 2
()2
()3

من عدد الجريدة الرسمية رقم  2645بتاريخ .1/8/1976
الطاهر و محمدين ،الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان ،مرجع سابق ،ص 66و.67
من الدول العربية التي أنش تتأت ش تتركات خاص تتة لالس تتتعالم المصت ترفي :المملكة العربية الس تتعودية ش تتركة (س تتمة) ،جمهورية مص تتر العربية ش تتركة
( ،)iscoreراجع :برنية ،تطوير أنظمة االستعالم االئتماني ومركزيات المخاطر ،مرجع سابق ،ص6-5ت ت ت ت ت ت ت ت وراجع كذلك :منال ،منصور ،إدارة
المخاطر االئتمانية ووظيفة المصت ت ت تتارف المركزية القطرية واإلقليمية ،ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصت ت ت تتادية
الدولية والحوكمة العالمية ،المنعقد في الجزائر ،2009 ،ص.12
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Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (1), 2021

التصحيح للبنوك ،حتى ال يكون تغيير االسم تهرباً من الديون وااللتزامات (.)1
وقد نص قانون البنك المركزي األردني على مس ت ت ت ت ت تتألة المعلومات االئتمانية ،وأوجب على الجهات الخاض ت ت ت ت ت تتعة
لرقابته ،أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها الزمة لتمكينه من القيام بمهامه.وتعتبر جميع
المعلومات والبيانات اإلف ارزية ،التي تقدم إلى البنك المركزي ،معلومات وبيانات س ت ترية ،ال يجوز إطالع أي فرد أو
هيئة عليها ،إال من خالل البيانات اإلحصائية المجمعة ،التي ينشرها البنك (.)2

المبحث الثاني
الرقابة القانونية على شركات االستعالم االئتماني.
ستتنبحث في هذا المبحث رقابة البنك المركزي على شتتركات االستتتعالم االئتماني ثم االلتزامات القانونية المترتبة
على شركات االستعالم االئتماني.
المطلب األول :رقابة البنك المركزي على شركات االستعالم االئتماني
يعتبر البنك المركزي األردني الجهة المختصة بترخيص شركات االستعالم المصرفي ،ويشترط أن تكون شركة
االستعالم المصرفي ذات مسؤولية محدودة ،أو شركة مساهمة خاصة ،على أن تقتصر المشاركة المساهمة فيها،
حسب مقتضى الحال ،على البنوك وأي أشخاص اعتباريين آخرين ،بموافقة البنك المركزي(.)3
ونظر ألهمية ش تتركات االس تتتعالم المص تترفي ،وارتباطها الوثيق بالعمل المص تترفي ،فقد منع القانون األردني ،أي
ًا
يمكن أي حليف ،من الس تتيطرة ،بطريقة مباشت ترة أو غير
مس تتاهم أو شت تريك في الش تتركة ،إجراء أي اتفا
يمكنه ،أو ا
ا

مباش ت ت ترة ،على أكثر من ( )%50من أرست ت تتمال الشت ت تتركة ،دون الحصت ت تتول على الموافقة الخطية المست ت تتبقة من البنك
المركزي(.)4
والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركة المعلومات االئتمانية هو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو
الشركة مساهمة خاصة ،كما حدد القانون الحد األدنى لمقدار رأس مال هذه الشركة المدفوع بمليوني دينار أردني،
كما اعتبر الرخصتتة الممنوحة للشتتركة رخصتتة شتتخصتتية ،ال يجوز تحويلها أو بيعها إلى الغير ،كما أنه قد اشتتترط
()1

وهي شتتركة مستتاهمة خاصتتة ،راجع الموقع اإللكتروني الرستتمي لها ،www.crif.jo :و قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2020/5402تاريخ
 ،2020/12/27قرار محكمة بداية حقو الضريبة رقم  485لسنة  ،2019تاريخ  ،2020/6/23قرار محكمة بداية حقو الضريبة رقم 486
لس ت تتنة  ،2019تاريخ  ،2020/12/30قرار محكمة االس ت تتتئناف الضت ت تريبية األردنية رقم  ،2020/564تاريخ  ،2020/9/13قرار محكمة بداية

()2

()3
()4

حقو إربد رقم ،2019/1280تاريخ  ،2020/7/19منشورات برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

المادة  45من قانون البنك المركزي األردني رقم  23لست تتنة  ،1971منشت تتور على الصت تتفحة  807من عدد الجريدة الرست تتمية رقم  2301بتاريخ
.1971/5/25

المواد  2و/4ج و 3و 5من قانون المعلومات االئتمانية.
المادة  3و/6ب و 7من نظام شتتركات المعلومات االئتمانية رقم  36لستتنة  ،2011منشتتور على الصتتفحة 3746من عدد الجريدة الرستتمية رقم
 5106بتاريخ .2011/8/1
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على هذه الشتتركة تقديم كفالة بنكية باستتم محافظ البنك المركزي ،بنستتبة ( )%10من أرستتمالها المدفوع ،غير معلقة
على شرط ،وغير قابلة لإللغاء لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون(.)1
كما أن رقابة البنك المركزي األردني ،على شت ت تتركات المعلومات االئتمانية ،رقابة قانونية وتنظيمية ،حيث يتولى
البنك المركزي اإلش ت ت ت ت تراف على الشت ت ت ت تتركة ،وتنظيم أعمالها والرقابة عليها ،ومن ذلك :اعتماد معايير وأست ت ت ت تتس عمل
الش ت ت تتركة ،بما يض ت ت تتمن التعامل مع المعلومات االئتمانية ،والتقارير االئتمانية ،على النحو المحدد في القانون ،بدقة
ونزاهة وحيدة ،وتنظيم التعامل بالمعلومات االئتمانية بين الجهات ذات العالقة ،واعتماد برنامج النقاط االئتمانية،
تعده الشت تتركة لغايات تقديم مؤش ت ترات رقمية ،است تتتنادا إلى عمليات إحصت تتائية ،تحدد الحالة االئتمانية للعميل،
الذي ا
ومدى التزامه بالتس ت ت تتديد ،والتأكد من التزام الش ت ت تتركة بالمعايير المالية والفنية واإلدارية المحددة ،وللبنك المركزي في
سبيل ذلك تعيين جهة استشارية لتقييم أداء الشركة الفني واإلداري ،على نفقة الشركة نفسها ،شريطة مراعاة أحكام
السرية(.)2
وقد أخضع القانون االتحادي اإلماراتي بشأن المعلومات االئتمانية شركات االستعالم االئتماني لرقابة المصرف
المركزي اإلماراتي ،بحيث يتمتع المصت ت ت تترف المركزي اإلماراتي بصت ت ت تتفة رقابية على نشت ت ت تتاط شت ت ت تتركات االست ت ت تتتعالم
االئتماني ،وله صتتالحية الرقابة واإلش تراف والتفتيح على حستتن أداء الشتتركة لعملها ،ووضتتع الض توابط التي تحكم
عمل الشركة ،وحق المصرف المركزي الحصول على بيانات الشركة بشكل دوري ومراجعتها و بداء الرأي فيها(.)3
المطلب الثاني :التزامات شركات االستعالم االئتماني
يوجد مجموعة من االلتزامات القانونية على شركة االستعالم االئتماني ،تتمثل في:
أوالً :االحتفاظ بالمعلومات االئتمانية وتعديالتها في الس ت ت ت ت ت تتجل االئتماني ،ولم يحدد القانون األردني مدة معينة
لالحتفاظ بالمعلومات االئتمانية على خالف القانون االتحادي اإلماراتي الذي حدد هذه المدة بعشر سنوات(.)4

ثانياً :التقيد ببدالت الخدمات التي يقرها البنك المركزي ،والبنك المركزي األردني والمص ت ت ت ت ت تترف المركزي اإلماراتي

هو الذي يحدد المقابل المادي الذي تتقاضتتاه شتتركة االستتتعالم االئتماني ،وغني عن البيان أن الجهة الملزمة بدفع

بدل المقابل المادي هي الجهة طالبة االستعالم.

()5

ثالثاً :التزام شررركة االسررتعالم االئتماني بمبرام اتفاقية خطية مع مقدم االئتمان ،وقد اشتتترط القانون األردني على
()1

المادة  8من نظام شركات المعلومات االئتمانية رقم  36لسنة.2011

()3

المادتان13و 16من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  6لست تتنة 2010بشت تتأن المعلومات االئتمانية ،منشت تتور في الجريدة الرست تتمية ،العدد رقم ،40

()2

راجع المادة 6من قانون المعلومات االئتمانية.

تاريخ  ،2010/10/13والمادتين13و 23من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي ،الص تتادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  16لس تتنة

()4
()5

 ،2014منشورة في الجريدة الرسمية العدد رقم  ،563السنة  ،44تاريخ .2016/4/30

المادة/12أ من قانون المعلومات االئتمانية و المادة  3/ 13من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي.
المادة/12ب من قانون المعلومات االئتمانية والمادة  5من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي.
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مقدم االئتمان أن يكون من مزودي البيانات الذين تتعامل معهم ،ونالحظ أن القانون اإلماراتي قد اش ت ت ت ت ت تتترط أن
يتض ت ت تتمن هذا االتفا نماذج طلب بيانات المعلومات االئتمانية ،وحقو والتزامات األطراف ذات العالقة ،والمقابل
المادي الواجب سداده ومدة سريان االتفاقية وكيفية تجديدها وفقاً لضوابط المصرف المركزي(.)1
رابعاً :إنشرراق قاعدب بيانات للمعلومات االئتمانية ،بحيث تلتزم كل من شتتركة االستتتعالم االئتماني ومقدم االئتمان
ومزود البيانات باالحتفاظ بالس ت ت ت ت ت تتجالت والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات االئتمانية ،وقد نص القانون
اإلماراتي على التزام ش تتركات االس تتتعالم االئتماني بمنش تتاء قاعدة بيانات لحفظ أس تتماء وعناوين مزودي المعلومات

ومست ت تتتلمي التقارير ،والتقارير االئتمانية وكل ما يتعلق فيها وتحديثها بشت ت تتكل دوري ،واالحتفاظ بطلبات الحصت ت تتول

على التقارير االئتمانية لمدة خمس س تتنوات من تاريخ تقديم الطلب ،ولم يحدد القانون األردني مدة معينة لالحتفاظ

بطلبات الحصول على التقارير االئتمانية(.)2

ولم ينص قانون المعلومات االئتمانية األردني على مس ت ت تتألة ربط البنك المركزي ،بقاعدة البيانات الموجودة لدى

توة بالقانون اإلماراتي ،الذي نص ص ت ت ت ت تراحة على وجوب ربط المصت ت ت ت تترف المركزي بقاعدة البيانات
الشت ت ت ت تتركة ،أست ت ت ت ت ً
الموجودة لدى شركة االستعالم المصرفي(.)3
خامس راً :االلتزام بمعايير السررالمة واألمو وسرررية المعلومات ،بحيث تلتزم الش تتركة بمعايير ض تتمان أمن وس تتالمة

المعلومات االئتمانية والتقارير االئتمانية ،أثناء أدائها ألعمالها ،بما يكفل تكاملها وستريتها ،وبصتتورة خاصتتة :جمع

هذه المعلومات وتخزينها في الس ت تتجل االئتماني الخاص بالعميل ،ومعالجتها بدقة ،وتحديثها في الوقت المناس ت تتب،
وحفظها في مكان آمن ،واالحتفاظ بنست تتخ احتياطية منها ،وضت تتمان عدم دخول أي شت تتخص غير مصت تترح له بذلك
إلى قاعدة بياناتها ،وعدم اإلفص ت ت ت ت ت تتاح عن أي معلومة ائتمانية لغير الجهات أو الغايات المحددة في القانون ،وقد
نص القانون اإلماراتي على التزام ش تتركات االس تتتعالم االئتماني بست ترية المعلومات االئتمانية وعدم اإلفص تتاح عنها
إال وفقاً ألحكام القانون(.)4
واعتبر القضت ت تتاء أن تبادل المعلومات االئتمانية الخاصت ت تتة بالعميل من قبل البنك واست ت تتتخدام البنك لهذه البيانات
المص تترفية لتأس تتيس رفض البنك منح التس تتهيالت المطلوبة أحد حاالت اإلعفاء من االلتزام بالس تتر المص تترفي التي
تقع على عاتق كل من يصت ت ت تتل إليه هذا الست ت ت تتر بست ت ت تتبب وظيفته أو عمله ،التي اعتبرت تبادل المعلومات المتعلقة
بالعمالء بخصت تتوص مديونياتهم لتوفير البيانات الالزمة لست تتالمة منح االئتمان من االست تتتثناءات على التزام البنوك

()1

المتادتان12و15من قانون المعلومات االئتمتانيتة ،المتادتين14و 15من القتانون االتحتادي ،المتادة 1/13من الالئحتة التنفيتذية للقتانون االتحتادي
اإلماراتي.

()2

المادة 26من قانون المعلومات االئتمانية ،والمادة  2/13من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي.

()4

المادة  6من قانون المعلومات االئتمانية ،المادتين11و17من القانون االتحادي اإلماراتي ،والمادة  8/13من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي

()3

المادة 13من القانون االتحادي اإلماراتي ،والمادة  4/13من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي.
اإلماراتي.
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بالحفاظ على السر المصرفي(.)1
سادساً :التزام شركة االستعالم االئتماني عند تصفيتها ،يتوجب على شركة االستعالم االئتماني الحصول على

موافقة محافظ البنك المركزي عند إص تتدار أي قرار بش تتأن تص تتفية ش تتركة االس تتتعالم االئتماني اختياريا أو نقل أي

من حقوقها والتزاماتها ،أو التعاقد مع أي جهة لممارستتة أي من األعمال التي تخولها الرخصتتة ممارستتتها ،كما أنه
يحظر على المصتتفي ،في حال تصتتفية شتتركة االستتتعالم المصتترفي ،التصتترف بالمعلومات االئتمانية أو نقلها إلى
أي شركة أخرى ،إال بموافقة البنك المركزي ،ولم ينص القانون اإلماراتي على التزامات شركة االستعالم االئتماني
في حال تصتتفيتها ،وخي اًر فعل القانون األردني بمعالجته االلتزامات شتتركة االستتتعالم االئتماني عند تصتتفيتها وذلك

نظ اًر لطبيعة عمل هذه الشركات وتعاملها مع معلومات وبيانات ائتمانية سرية ال يجوز اإلفصاح عنه
سرررابعاً :الت كد مو

(.)2

رررحة المعلومات االئتمانية ،تلتزم ش تتركة االس تتتعالم االئتماني بتوفير برامج وأنظمة معلومات

تض ت ت ت تتمن دقة وص ت ت ت تتحة المعلومات التي تحتفظ بها ش ت ت ت تتركات االس ت ت ت تتتعالم االئتماني في قاعدة بياناتها ،وتقديم أي

معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي ،وقد رتب القانون اإلماراتي على شت ت ت ت ت تتركة االست ت ت ت ت تتتعالم االئتماني
المسؤولية الكاملة في حال تقديم معلومات غير صحيحة وغير دقيقة(.)3حيث إن شركة االستعالم االئتماني ملزمة
باتخاذ التدابير الالزمة ،للتحقق من أن المصتتدر الذي حصتتلت عليه للمعلومات مصتتدر موثو  ،وتستتتطيع شتتركة
االستعالم االئتماني االحتجاج بأن عدم صحة المعلومات االئتمانية مرده إلى مزود المعلومات(.)4

المبحث الثالث
التقرير االئتماني لشركات االستعالم االئتماني وأثاره القانونية
سنبحث في هذا المبحث التقرير االئتماني الذي تصدره شركات االستعالم االئتماني ثم تحديد األثار القانونية
الناتجة عن هذا التقرير أو ما يعرف بالمسؤولية المدنية لشركات االستعالم االئتماني.
المطلب األول :التقرير االئتماني الصادر عو شركات االستعالم االئتماني
حدد قانون المعلومات االئتمانية أنشت تتطة شت تتركات االست تتتعالم المصت تترفي ،وحصت تترها بجمع المعلومات االئتمانية
وتخزينها والتعامل معها وفقا ألحكام القانون ،وعداد قاعدة بيانات خاصتتة بالعميل وفقا لألستتس والشتتروط التي يتم
تحديدها ،وعداد التقارير االئتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي ،وتحديد الحالة االئتمانية للعميل وفًقا

()1

قرار محكمة صلح جزاء العقبة ،رقم  ،2020/1200تاريخ  ،2020/10/15منشورات برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

()3

المادة/15أ من نظام شركات المعلومات االئتمانية والمادة  10/13من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي.

()2

المادتان  17و 30من قانون المعلومات االئتمانية.

()4

المادة  22من قانون المعلومات االئتمانية ،وراجع القواعد المنظمة لعمل شت تتركات االست تتتعالم والتصت تتنيف االئتماني الصت تتادرة عن البنك المركزي
المصري ،مرجع سابق ،الصفحة رقم .13
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لبرنامج النقاط االئتمانية المعتمدة(.)1
ويعد إص تتدار التقرير االئتماني ،العمل األس تتاس تتي لش تتركات االس تتتعالم المص تترفي ،وذلك لغايات تقييم الحالة
االئتمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها ،في حاالت محددة حص ت ت ت ًترا ،وهي تقديم العميل طلب ائتماني إلى
مقدم االئتمان ،أو طلب زيادة مبلغ االئتمان أو جدولته أو تغيير أحكام وشت ت ت ت تتروط عقد االئتمان ،واالست ت ت ت تتتعالم عن
أست ت ت ت ت تتباب عدم ست ت ت ت ت تتداد مبالغ االئتمان الممنوحة له أو التأخر في دفعها ،وأي حالة أخرى يجيزها قانون المعلومات
االئتمانية والنظام الصادر بمقتضاه

(.)2

أوالً :البيانات التي ال يجوز أن يتضمنها التقرير االئتماني
ُيحظر على شركات االستعالم االئتماني تضمين التقرير االئتماني المعلومات التالية عن العميل :أي معلومات
طبية أو متعلقة بحالته الص ت تتحية ،وأي معلومات تتعلق بديانته ،واألص ت تتل العرقي أو انتمائه الس ت تتياس ت تتي ،وأي حكم
قض ت ت ت ت ت ت تتائي قطعي ص ت ت ت ت ت ت تتادر ض ت ت ت ت ت ت تتده ،متتا لم يكن متعلقتتا بحتتالتتته االئتمتتانيتتة ،وأي معلومتتات أخرى تتعلق بحيتتاتتته
الشتتخصتتية.ويشتتمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة باألرصتتدة ،وأي حركات بنكية للعميل ،وأي معلومات أخرى
ال تتعلق بحالته االئتمانية بشكل مباشر(.)3
وفيما يتعلق باألحكام القضت ت تتائية التي ال يجوز أن يتضت ت تتمنها التقرير االئتماني ،هي تلك األحكام التي ال تتعلق
بالحالة االئتمانية للعميل بشت ت تتكل مباشت ت تتر ،وال تمس ست ت تتمعته الشت ت تتخصت ت تتية ،أما األحكام القضت ت تتائية المتعلقة بالحالة
االئتمانية للعميل وتمس ست ت ت تتمعته الشت ت ت تتخصت ت ت تتية ،فمنه يتوجب أن ترد في التقرير االئتماني الذي تصت ت ت تتدره شتت ت تتركات
االست ت ت تتتعالم االئتماني ،مثل األحكام القضت ت ت تتائية الصت ت ت تتادرة بحق العميل المتضت ت ت تتمنة إلزامه بمبالغ مالية أو األحكام
المتضت ت تتمنة إشت ت تتهار إعست ت تتاره ،وقد وردت اإلشت ت تتارة إلى مست ت تتألة التقرير االئتماني في إحدى الدعاوى المقدمة لشت ت تتهر
اإلعس ت ت تتار( ، )4أو األحكام المتعلقة بمنازعاته مع البنوك أو ش ت ت تتركات التس ت ت تتهيالت أو ش ت ت تتركات التأجير التمويلي أو
األحكام الجزائية الصادرة بحقه التي تمس الشرف والكرامة والنزاهة مثل قضايا االختالس والسرقة والفساد والتهرب
الضتريبي والجمركي أو غستتيل األموال ،ونص القانون اإلماراتي على وجوب أن يتضتتمن التقرير االئتماني األحكام
والق اررات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل االئتماني(.)5
أما فيما يتعلق بالحالة المرض ت ت ت ت ت تتية أو المعلومات الطبية المتعلقة بالحالة الص ت ت ت ت ت تتحية للعميل التي ال يجوز أن
يتض ت ت تتمنها التقرير االئتماني وفقاً ألحكام المادة  25من قانون المعلومات االئتمانية والمادة  14من نظام ش ت ت تتركات
()1

راجع المادة  11من قانون المعلومات االئتمانية.

()3

راجع المادة  14من نظام شركات المعلومات االئتمانية ،المادة  25من قانون المعلومات االئتمانية.

()2

راجع المادة  7من قانون المعلومات االئتمانية.

()4

راجع قرار محكمة بداية عمان/الغرفة االقتصتتادية رقم  ،2019/580تاريخ  ،2019/12/29منشتتورات برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين

()5

األردنيين.

المادة  3/8من الالئحة التنفيذية الصادرة للقانون اإلماراتي.
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المعلومتتات االئتمتتانيتتة ،والمتتادة  5من القتتانون االتحتتادي اإلمتتاراتي بش ت ت ت ت ت ت تتأن المعلومتتات االئتمتتانيتتة ،نجتتد أن هتتذه
النص ت ت ت ت تتوص بحاجة إلى تعديل ،ألن الواقع العملي للبنوك وش ت ت ت ت تتركات التأجير التمويلي تأخذ بعين االعتبار الحالة
المرض ت ت تتية للعميل ،ألن الحالة المرض ت ت تتية للعميل قد تؤثر على مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته خاص ت ت تتة في حالة
وفاته ،ستتيما أن الورثة ال يستتألوا عن ديون المورث إال في حدود ما آل إليهم من أموال التركة ،أضتتف إلى ذلك أن
البنوك عادة تلجأ إلى التأمين على ض ت ت ت ت تتمانات العقد وعلى حياة المؤمن وأن العميل عادة ما يفوض البنك بموجب
إدخاله ضت ت ت تتمن بوليصت ت ت تتة التأمين الجماعي المعتمدة لديه ،من هنا فمن الباحث يجد أن المعلومات المتعلقة بالحالة
المرضت تتية للعميل من المعلومات الضت تترورية التي يجب أن يتضت تتمنها التقرير االئتماني ،لما لها من أثر قانوني في
حالة وفاة العميل وكان البنك قد أبرم عقد تأمين على حياة العميل لتحديد التزامات ش تتركة التأمين ،وهذا ما قض تتت
به محكمة التمييز األردنية(.)1
وفي هذا المجال يظهر لدينا السؤال التالي :هل تملك شركات االستعالم المصرفي ،تضمين التقرير االئتماني،
تقديم الرأي بشت تتأن المعلومات الواردة في التقرير ،أو إعطاء رأي بخصت تتوص منح ،أو عدم منح العميل التست تتهيالت
المطلوبة؟
مع أن المنظومة القانونية لشركات االستعالم المصرفي في األردن لم تحظر على شركات االستعالم المصرفي
فمن إعطاء شت ت تتركات االست ت تتتعالم المصت ت تترفي رًأيا بمنح أو عدم منح التست ت تتهيل المطلوب ،قد
القيام بمثل هذا العمل ،ا
يؤدي إلى النهوض بمس تتؤولية ش تتركات االس تتتعالم المص تترفي ،في حالة تأس تتيس العميل لدعواه باالس تتتناد إلى درجة
تقييم الشركة للجدارة االئتمانية الذي بموجبه تم تقييم العميل موضوع التقرير االئتماني(.)2
وقد نصتتت الالئحة التنفيذية الصتتادرة بموجب القانون االتحادي اإلماراتي ،بشتتأن المعلومات االئتمانية ،ص تراحة
على أنه ال يشمل تقرير المعلومات االئتمانية تقديم استشارات ،أو رأي الشركة الخاص بشأن المعلومات االئتمانية
الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية ،أو بوجوب منح أو عدم منح الشخص تسهيالت ائتمانية(.)3
وقد تضت ت تتمنت القواعد المنظمة لعمل شت ت تتركات االست ت تتتعالم ،والتصت ت تتنيف االئتماني الصت ت تتادرة عن البنك المركزي
المصتري ،ما يستمى بالتصتنيف االئتماني ،من خالل استتعمال البيانات الواردة في التقرير االئتماني ،للوصتول إلى
تقييم رقمي للعميل ،وفًقا ألست تتس إحصت تتائية ،تطبق على جميع العمالء ،لتحديد درجة المخاطرة االئتمانية ،المتعلقة
بمدى قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته ،عند حلول أجلها(.)4

()1
()2

()3
()4

انظر قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2020/6490تاريخ  ،2021/2/1منشورات برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

عوض ،دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االس تتتعالم المصت ترفي لخدمة ش تتركات التمويل المصت ترفي اإلس تتالمي ،مرجع س تتابق،
ص.65

المادة  4/9من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي.

القواعد المنظمة لعمل شتتركات االستتتعالم والتصتتنيف االئتماني الصتتادرة عن البنك المركزي المصتتري ،الصتتادرة عن إدارة مجلس البنك المركزي

المصري ،بتاريخ  ،2006/1/17الصفحة رقم .6
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Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (1), 2021

ثاني ًا :البيانات التي يتضمنها التقرير االئتماني
تمن التقرير
حتتدد قتتانون المعلومتتات االئتمتتانيتتة األردني ،البيتتانتتات التي يحتويهتتا التقرير االئتمتتاني ،وبتتالتتتالي فت ا

االئتماني يتضمن بيانات شخصية وبيانات مالية وبيانات ائتمانية(.)1

طبيبيا أم
ص ت ت تا
ً
 -1البيانات الشررررخصررررية للتقرير االئتماني ،تش ت تتمل الهوية الش ت تتخص ت تتية للعميل ،ست ت تواء أكان ش ت تتخ ً
تجنبا
اعتباريا ألن ما يقوم به البنك مع العميل يعتبر تص ت ت ت ت ت تترًفا
قانونيا ،فكان ال بد من التأكد من هوية العميلً ،
ً
ً

للتعاقد مع ش ت ت ت تتخص وهمي .وقد ألزم قانون مكافحة غس ت ت ت تتل األموال وتمويل اإلرهاب األردني البنوك ،ببذل العناية
الواجبة ،للتعرف على هوية العميل وأوض ت ت تتاعه القانونية ونش ت ت تتاطه ،والغاية من عالقة العمل وطبيعتها ،والمس ت ت تتتفيد
الحقيقي من العالقة القائمة بين هذه الجهات والعميل ،والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم
في إطار عالقة مس ت تتتمرة ،وتس ت تتجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها ،وعدم التعامل مع األش ت تتخاص مجهولي
الهوية أو ذوي األس تتماء الص تتورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الش تتركات الوهمية ،ومس تتك س تتجالت بيانات التعرف
على هوية العمالء ،والمست ت ت ت ت تتتفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس ست ت ت ت ت تتنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ
انتهاء عالقة العمل (. )2وكذلك يعتبر عنوان العميل ،من البيانات الشت ت ت تتخصت ت ت تتية التي يتضت ت ت تتمنها التقرير االئتماني،
ومعرفة عنوان العميل يعتبر ض تتمانة مهمة للبنك والغير ،خاص تتة في مجال الم ارس تتالت و رس تتال كش تتوف الحستتاب،
تجنبا لبطالن تباليغ أو ار الدعوى.
وعند استعمال البنك لحق التقاضيً ،
وقد ذهب القضتتاء إلى أن االستتتعالم لدى دائرة األحوال المدنية والبنك المركزي ونظام القضتتايا يكون للتأكد من
صت تتحة الهوية وشت تتخصت تتية العميل ،والتحقق من الشت تتيكات المرتجعة على حست تتاب العميل ،والتحقق من عدم وجود
قضايا على العميل ،وعدم وجود التزامات أو تسهيالت لدى بنوك أخرى(.)3
 -2البيانات المالية للتقرير االئتماني ،تشمل مهنة العميل والسمعة المالية والتجارية للعميل ،وذلك لتحديد المركز
تجنبا للتعامل مع أصتتحاب المهن غير المشتتروعة ،ولضتتمان ستتداد العميل لديونه المترتبة على العملية
المالي لهً ،
شعور بالمسؤولية تجاه
ًا
المصرفية.ويقصد بالسمعة المالية :مجموعة الصفات التي إذا اتحدت بحق العميل ،اكونت
ديونه.وتظهر أهمية هذا البيان ،من بيانات التقرير االئتماني ألن البنك ملزم بواجب الحيطة والحذر واليقظة ،عند

االس ت ت ت ت ت تتتعالم عن العميل ،وقد نص القانون اإلما ارتي على وجوب أن يتض ت ت ت ت ت تتمن التقرير االئتماني البيانات المالية
للعميل وااللتزامات المالية المترتبة عليه واألصول المثقلة بأي رهون أو ضمان(.)4
-3البيانات االئتمانية للتقرير االئتماني  ،تش ت ت ت ت تتمل قيمة القرض ،أو الحد األدنى االئتماني المص ت ت ت ت تترح ،الرص ت ت ت ت تتيد
المست تتتخدم ،نوع التست تتهيل ،ا لضت تتمانات المقدمة ،أنماط الست تتداد المتعلقة بالعميل ،س ت تواء المعلومات اإليجابية ،التي
()1

المادة  2من قانون المعلومات االئتمانية.

()3

قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان رقم  ،2019/4469تاريخ  ،2012/1/6منشورات برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

()2

()4

المادة  14من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
بوخرص ،االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية ،مرجع سابق ،ص ،84-74المادة  1/8من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي.
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عثمان ابراهيم محمود بني طه

تعبر عن قيام العميل بالوفاء بالتزاماته في مواعيد است تتتحقاقها ،أو المعلومات الست تتلبية التي تتعلق بعدم قدرة العميل
على الوفاء بالتزاماته ،بما في ذلك الشت ت ت تتيكات المرتجعة( ،)1أو األحكام القضت ت ت تتائية الصت ت ت تتادرة بحق العميل المتعلقة
بحالته االئتمانية ،مثل األحكام المتعلقة بمعست ت ت ت تتاره أو الحجوزات على أمواله .ولم يحدد قانون المعلومات االئتمانية
األردني المدة الزمنية التاريخية للبيانات االئتمانية ( ،)2في حين أن قانون مكافحة غس ت ت ت تتل األموال وتمويل اإلرهاب
قد حدد هذه المدة بخمس س ت ت ت ت تتنوات( ،)3وقد نص القانون اإلماراتي على وجوب أن يتض ت ت ت ت تتمن التقرير االئتماني أي
معلومات عن عجز العميل أو امتناعه عن ستداد المبالغ المترتبة بذمته والق اررات الصتادرة بهذا الشتأن(.)4كما يجب
أن يتضتتمن التقرير االئتماني ،أحدث المعلومات المتوافرة لدى الشتتركة بتاريخ إعداده ،التي تعكس الحالة االئتمانية
للعميل(.)5
ثالثاً :االعتراض على مضمون التقرير االئتماني.
للعميل االعتراض لدى شركة االستعالم االئتماني على أي من معلوماته االئتمانية الواردة في تقريره االئتماني
عنها ،وفي هذه الحالة تقوم ش ت ت ت ت ت تتركة االس ت ت ت ت ت تتتعالم االئتماني بمبالا مزود البيانات ،الذي قدم المعلومات االئتمانية
المعترض عليها ،بنس تتخة من االعتراض الذي تقدم به العميل ،ويقوم مزود البيانات بتقديم رده على االعتراض ،ثم
تصدر شركة االستعالم االئتماني قرارها في االعتراض المقدم ،الذي ال يخرج عن فرضين:
أ) رفض االعتراض :في حال رفض مزود البيانات االعتراض ،تقوم الشت تتركة باإلشت تتارة إلى مضت تتمون االعتراض
ونتيجته ،في قاعدة البيانات الخاصة بالعميل ،وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها.

ب) قبول االعتراض :في حال قبول مزود البيانات االعتراض و جراء أي تعديل ،تقوم شتتركة االستتتعالم المصتترفي
بتعتتديتتل المعلومتتات االئتمتتانيتتة ،على ض ت ت ت ت ت تتوء قبول االعتراض ،وتبليغ هتتذا التعتتديتتل إلى جميع الجهتتات التي

تسلمت التقرير االئتماني ،خالل األشهر الستة السابقة لتاريخ قبول االعتراض.

ويتوجب على شت ت ت ت ت تتركة االست ت ت ت ت تتتعالم االئتماني ،ومزود البيانات ،القيام باإلجراءات الالزمة ،للتأكد من صت ت ت ت ت تتحة
المعلومات االئتمانية ودقتها ،وتعديلها إذا تبين أن أيا منها غير مشت ت تتروعة أو غير صت ت تتحيحة ،وذلك وفًقا لألست ت تتس

والمعايير المقررة ،والقرار الصت تتادر من مزود البيانات ،أو من شت تتركة االست تتتعالم المصت تترفي ،بعدم تعديل البيانات،

قطبيا ،و نما يجوز االعتراض عليه بطلب خطي يقدمه العميل إلى البنك المركزي ،لد ارس ت ت ت ت ت تتة االعتراض أو
ليس
ً
تعديل المعلومات االئتمانية ،وتلتزم ش ت ت ت ت تتركة االس ت ت ت ت تتتعالم االئتماني بتزويد البنك المركزي بأي من المعلومات ذات
وديا ،يحق للعميل اللجوء إلى
العالقة باالعتراضً ،
وفقا لما يحدده البنك المركزي ،فمن لم تتم تس ت ت ت ت ت تتوية الخالف ً
()1

عرفت المادة /19ج قانون المعلومات االئتمانية النقاط الس ت ت ت ت ت تتلبية بأنها المعلومات الواردة في التقرير االئتماني للعميل التي تتعلق بمخفاقه في
الوفاء بالتزاماته وتؤدي إلى عدم منحه االئتمان.

()2

المادة  2من قانون المعلومات االئتمانية.

()4

المادة  2/8من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي.

()3

المادة  14من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

()5

المادة /16ب من قانون المعلومات االئتمانية.
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محكمة البداية ،التي يقع المركز الرئيسي لشركة االستعالم االئتماني ،ضمن اختصاصها المكاني(.)1
وقد تض ت ت ت ت ت تتمن نظام ش ت ت ت ت ت تتركات المعلومات االئتمانية األردني مجموعة من اإلجراءات لالعتراض على التقرير
خطيا بأن له الحق في االعتراض
االئتماني ،و ِمن ذكر أنه يتوجب على شت تتركة االست تتتعالم االئتماني إعالم العميل ً
على أي معلومات ائتمانية وردت في التقرير االئتماني عند تس ت ت ت ت تتليمه نس ت ت ت ت تتخة منه ،وأنه يتوجب على العميل بيان
أست تتباب االعتراض ،وقيام شت تتركة االست تتتعالم االئتماني بوضت تتع إشت تتارة في الست تتجل االئتماني للعميل تتضتتتمن ستتتبب
االعتراض ،واإلش تتارة إلى مض تتمون االعتراض ونتيجته بعد الفص تتل فيه ،و ذا تبين بعد د ارس تتة االعتراض أن س تتبب
عدم ص تتحة أو دقة المعلومات االئتمانية ،يتعلق بش تتركة االس تتتعالم االئتماني ،فعليها تص تتحيح الخطأ خالل مدة ال
تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ استالم االعتراض.و ذا تبين أن سبب عدم صحة أو دقة المعلومات االئتمانية
يتعلق بمزود البيانات ،فعلى الشت ت تتركة تزويده بنست ت تتخة من االعتراض خالل مدة ال تزيد على ست ت تتبعة أيام من تاريخ
تستتلمها له ،وعليه البت فيه خالل خمستتة أيام عمل من تاريخ تستتلمه له و بالا الشتتركة بالنتيجة ،مع اتخاذ ما يلزم
من إجراءات لتصحيحها خالل مدة ال تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ البت فيه(.)2
المطلب الثاني :المسؤولية المدنية لشركات االستعالم االئتماني
المستعلم عنه
أوالً :الضمانات القانونية للعميل ُ
قد نص قانون المعلومات االئتمانية األردني على مجموعة من الضمانات التي تحفظ حقو العميل:
 -1وجوب وجود تصريح اطالع خطي من العميل بخصوص تبادل المعلومات االئتمانية الخاصة به ،أو إصدار

ِ ِ
ويعرف تصت ت تريح
تقرير ائتماني متعلق به من قبل مزود البيانات أو مقدم االئتمان أو ش ت تتركة االس ت تتتعالم االئتماني ،ا
االطالع بأنه موافقة العميل الخطية ،التي يست ت تتمح بمقتضت ت تتاها لمقدم االئتمان ،باالطالع على المعلومات االئتمانية
استثناء على ذلك ،بحيث يعفى من الحصول على هذا التصريح ،إذا
الخاصة به لدى الشركة وتبادلها ،إال أنه يرد
ً
كان مقدم االئتمان بنك أو شركة تأمين أو أي جهة أخرى يوافق عليها محافظ البنك المركزي(.)3
وقد أجاز قانون البنوك األردني للبنوك ،تبادل المعلومات المتعلقة بالعمالء س ت تواء أكانت بخصت تتوص مديونياتهم
لتوفير البيانات الالزمة لس تتالمة منح االئتمان ،أم بخص تتوص الش تتيكات المرتجعة دون تس تتديد ،أم أي أعمال أخرى
يراها البنك المركزي الزمة لتعلقها بسالمة العمل المصرفي ،وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو
تاء من مب تتدأ الست ت ت ت ت ت تري تتة
جه تتات أخرى يوافق عليه تتا البن تتك المركزي ،لتس ت ت ت ت ت تتهي تتل تب تتادل ه تتذه المعلوم تتات ،اس ت ت ت ت ت تتتثن ت ً
المصت تترفية.والمقصت تتود بهذه الشت تتركات شت تتركات االست تتتعالم االئتماني ،المنشت تتأة بموجب قانون المعلومات االئتمانية

()1
()2
()3

المواد  2و 20و 21و 22من قانون المعلومات االئتمانية.
المادتان  17و 18من نظام شركات المعلومات االئتمانية.

المادتان 2و 8من قانون المعلومات االئتمانية.
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األردني(.)1
 -2وجود اتفا خطي بين ش ت ت تتركة االس ت ت تتتعالم االئتماني وبين مزود البيانات أو مقدم االئتمان ،وأن يتض ت ت تتمن هذا
االتفا متطلبات و جراءات الحفاظ على ست ت ت ت ت ت ترية وأمن المعلومات والبيانات وحمايتها ،وص ت ت ت ت ت تتحة ودقة المعلومات
والبيانات التي يتم تبادلها ،والمواعيد واآلليات المحددة لذلك ،وتحديد مست تتؤولية كل من أطراف االتفاقية بخصت تتوص
تنفيذ أحكامها(.)2
 -3التزام مقدم االئتمان الذي يرغب في الحصت ت ت تتول على خدمة من شت ت ت تتركة االست ت ت تتتعالم االئتماني ،بمعالم العميل
بمجموعتة من األمور ،تتمثتل بتالغتايتة من الحص ت ت ت ت ت تتول على المعلومتات االئتمتانيتة ،حق العميتل في االطالع على
المعلومات االئتمانية الخاص ت ت ت ت ت تتة به ،تص ت ت ت ت ت تتحيح أي خطأ ورد فيها واالعتراض عليها ،وكذلك التزام مقدم االئتمان
باالحتفاظ بتصت ت ت ت ت ت تتاريح االطالع لمدة عقد االئتمان أو أي مدة يتم تحديدها ،والتزام مقدم االئتمان بتزويد العميل
بنسخة من التقرير االئتماني عندما يتم حجب االئتمان عنه(.)3
ثانياً :األساس القانوني لمسؤولية شركات االستعالم المصرفي
-1المسؤولية العقدية لشركات االستعالم االئتماني
إن العالقة القانونية ما بين شتتركة االستتتعالم االئتماني والطرف المتضتترر هي عالقة عقدية ،بموجب عقد تقديم
معلومات االئتمان ،وهو عقد محله تقديم المعلومات االئتمانية مقابل أجر محدد ،يبرم بين ش ت ت ت ت ت تتركة االس ت ت ت ت ت تتتعالم
االئتمان ي وبين مزود البيانات من جهة ،للحص ت ت ت ت تتول على المعلومات االئتمانية الخاص ت ت ت ت تتة بالعميل ،وبين ش ت ت ت ت تتركة
االستعالم االئتماني والجهة المستعلمة مقدم االئتمان(.)4
وبالتالي فمن أست تتاس مست تتؤولية شت تتركات االست تتتعالم االئتماني هو المست تتؤولية العقدية الواردة في القانون المدني،
طالما أن قانون المعلومات االئتمانية األردني قد اشت ت تتترط على شت ت تتركات االست ت تتتعالم االئتماني وجود عقد است ت تتتعالم
خطي بينها وبين مقدم االئتمان أو الجهة التي ست ت تتتمنح العميل التمويل.مع اإلشت ت تتارة إلى أن الهدف من المستت تتؤولية
المدنية ال يقتصر على جبر الضرر الذي قد يلحق بالمتضرر ،و نما يتعداه إلى ردع شركات االستعالم المصرفي
من القيام بمصدار تقارير ائتمانية غير صحيحة.

()1

()2
()3
()4

()5

المادة /74د من قانون البنوك وتعديالته رقم  28لس ت تتنة  ،2000المنش ت تتور على الص ت تتفحة  2950من عدد الجريدة الرس ت تتمية رقم  4448بتاريخ
.2000/8/1
المادة  16من نظام شركات المعلومات االئتمانية.
المادة  19من نظام شركات المعلومات االئتمانية.
كاظم ،حمدية عبود ،مصت ت تتادر التزام المصت ت تترف بتقديم معلومات االئتمان المالي ،بحث ،مجلة رست ت تتالة الحقو  ،الست ت تتنة الخامست ت تتة ،العدد األول،
 ،2013ص ،203راجع المادة  2من قانون المعلومات االئتمانية بشت ت ت ت ت ت تتأن تعريف مقدم االئتمان ومزود البيانات ،وراجع المادة  9من قانون

()5

المعلومات االئتمانية بشأن الجهات التي يمكن لشركة االستعالم االئتماني الحصول على المعلومات منها.

المواد  256 ،364 ،363 ،87من القانون المدني األردني ،المادتين  15و 22من قانون المعلومات االئتمانية.
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وبالتالي يشترط لقيام مسؤولية شركات االستعالم االئتماني توافر أركان المسؤولية العقدية وهي :الخطأ العقدي
وهو إخالل ش ت ت ت ت ت تتركة االس ت ت ت ت ت تتتعالم االئتماني بااللتزام العقدي والقانوني الناتج عن انحرافها عن القيام بااللتزامات
المفروضتتة عليها بموجب عقد االستتتعالم ،وحيث إن شتتركات االستتتعالم االئتماني من المؤس تستتات التي لها صتتلة
مباشت ت ت ت ت ت ترة بقطاع البنوك ،فمنه يتوجب عليها أن تبذل العناية والدقة المتناهية عند تداولها للبيانات والمعلومات
االئتمانية موض تتوع عقد االس تتتعالم ،وقد يدخل فعل الش تتركة ض تتمن باب الخطأ الجس تتيم المتهور ،الذي يقترب من
س ت ت ت ت ت تتوء النيتتة ،وعليهتتا االلتزام بتتالحرص العتتام التتذي يفرض ت ت ت ت ت ت تته عليهتتا القتتانون والعرف المص ت ت ت ت ت تترفي تجتتاه هتتذه
أن من يتحمل عبء إثبات هذا
المعلومات.والضتترر الذي البد من تحققه حتى تترتب المستتؤولية في ذمة المدين ،و ا
الض ت تترر هو العميل ألنه هو الذي يدعي وجوده ،والض ت تترر الناتج عن عمل ش ت تتركة االس ت تتتعالم االئتماني قد يكون
مادياً نتيجة عدم منح العميل المتضت ت تترر التمويل المطلوب نتيجة خطأ شت ت تتركة االست ت تتتعالم ،وقد يكون معنوياً يمس

المس تتتعلم عنه وثقته التجارية.وعالقة الس تتببية ما بين الخطأ العقدي والض تترر ،بحيث يكون الض تترر
س تتمعة العميل ُ
تتقر االجتهاد القض تتائي لمحكمة
المس تتتعلم عنه نتيجة لفعل ش تتركة االس تتتعالم االئتماني ،وقد اس ت َ
الذي لحق بالعميل ُ
التمييز األردنية على وجوب توافر هذه األركان(.)1

ومن ص تتور الخطأ التي قد تص تتدر عن ش تتركة االس تتتعالم االئتماني ،مس تتؤولية الش تتركة عن المعلومات الكاذبة،
حيث إنه يوجد التزام قانوني على الش ت ت ت ت تتركة يتمثل بواجب الحيطة والحذر أو التبص ت ت ت ت تتر واالحتياط عند تعاملها مع
المعلومات االئتمانية ،بحيث يتوجب عليها جمع المعلومات الصحيحة والحديثة الدقيقة عن العميل والوضع المالي
له ،وتجنب تقديم معلومات ناقصت ت تتة وغير متكاملة عن الوضت ت تتع االئتماني للعميل ،والمحكمة هي من تحدد النقص
في المعلومات ومدى تأثير هذا النقص من خالل الخبرة الفنية المتخصصة في هذا المجال ،باالعتماد على سلوك
الش تتخص اليقظ المتبص تتر ،وفًقا لما تفرض تته عليه قواعد المهنة ،وكذلك كتم ش تتركة االس تتتعالم االئتماني للمعلومات

واالمتناع عن ذكر المعلومات كاملة حول الوضت تتع المالي للعميل ،وعدم قيام شت تتركة االست تتتعالم االئتماني بالتحذير

حول مخاطر المنتجات المالية بشتتكل صتتحيح ،مما يؤدي إلى منح تقرير ائتماني مخالف للواقع ،وعدم قيام شتتركة
االستعالم االئتماني بمجراء التعديالت على مضمون التقرير االئتماني بعد االعتراض عليه(.)2
ويتوجب على مقدم االئتمان ،أن يراعي العناية الواجبة عند االعتماد على التقرير االئتماني ،بحيث يكون مقدم
االئتمان مسؤوالً عن الق اررات التي يتخذها ،دون االعتماد المفرط على نتائج التقرير االئتماني الذي تصدره شركات
االستعالم االئتماني ،و نما يتوجب عليه تحليل المخاطر الواردة في التقرير ،وأن يبذل عناية الشخص المعتاد ،عند

()1

د مس تتقاوي ،مس تتؤولية المص تتارف تجاه العمالء في عمليات التمويل المصت ترفي ،مرجع س تتابق ،ص ،229 ،2012 ،211 ،203ق اررات محكمة
التمييز األردنية  ،2019/5206تاريخ  ،2019/5966 ،2020/8/11تاريخ  ،2019/5239 ،2020/8/5تاريخ  ،2020/1/22منش ت ت ت تتورات

()2

برنامج قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

المادتان  21و 22من قانون المعلومات االئتمانية ،أحمد وعبدالكريم ،المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر
االئتمانية ،مرجع سابق ،ص.282-273
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االعتماد على التقرير االئتماني(.)1
وطالما أن مس ت تتؤولية ش ت تتركة االس ت تتتعالم االئتماني مس ت تتؤولية عقدية فمن التعويض عن الض ت تترر يقتص ت تتر على
الض ت ت تترر المادي الواقع فعال دون التعويض عن الكس ت ت تتب الفائت أو فوات المنفعة ،وال يتم التعويض عن الكس ت ت تتب
استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز األردنية(.)2
الفائت إال في حالتي الغح أو الخطأ الجسيم ،وهذا ما
ا
 -2المسؤولية الناتجة عو فعل المنتجات لشركات االستعالم االئتماني
هناك من الفقه من يؤس ت تتس مس ت تتؤولية ش ت تتركات االس ت تتتعالم االئتماني على أس ت تتاس المس ت تتؤولية الناتجة عن فعل
المنتجات ،باعتبار أن عمل شت ت تتركات االست ت تتتعالم االئتماني يدخل ضت ت تتمن مفهوم منتجات االئتمان ،التي تقوم فقط
بمجرد وقوع الضرر ،دون اشتراط وجود خطأ من شركة االستعالم االئتماني.إال أن هذه النظرية واجهت النقد ألن
منتجات التقرير االئتماني ليست منتجات ،و نما تدخل ضمن باب اآلراء(.)3
 -3المسؤولية الموضوعية لشركات االستعالم االئتماني
بسبب الطبيعة الخاصة لعمل شركات االستعالم المصرفي ،وتعاملها مع المعلومات والبيانات المالية واالئتمانية
أحيانا ،ال بد من إقامة مس ت ت تتؤوليتها على أس ت ت تتاس المس ت ت تتؤولية
لألش ت ت تتخاص ،وص ت ت تتعوبة إثبات خطأ هذه الش ت ت تتركات
ً
الموضت تتوعية التي تقوم على فكرة تحمل شت تتركة االست تتتعالم االئتماني لمخاطر المهنة ،بحيث تقوم مست تتؤوليتها على

قياسا على نظرية تحمل البنك لمخاطر المهنة(.)4
الضرر فقط دون اشتراط وجود خطأ من قبلهاً ،

الخاتمة:
حاولنا قدر اإلمكان اإلجابة على األسئلة التي تم طرحها في إشكالية البحث ،من خالل تحديد الطبيعة القانونية
لعمل شت ت ت تتركات االست ت ت تتتعالم االئتماني أو المصت ت ت تترفي ،وبحث االلتزامات التي فرضت ت ت تتها قانون المعلومات االئتمانية
األردني عليها عند ممارست ت تتتها لعملها وخضت ت تتوعها لرقابة البنك المركزي ،وتنظيم عملية تبادل المعلومات االئتمانية
مدنيا في حال إخاللها بااللتزامات القانونية أو العرفية
مع الجهات ذات العالقة ،وقيام مس ت ت ت ت تتؤولية هذه الش ت ت ت ت تتركات ً
المفروضة عليها.وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:
أوًال :النتائج
 -1نطا االس تتتعالم االئتماني ال يقتص تتر على العميل ،و نما يش تتمل الوكيل الذي يعمل لحس تتاب العميل ،وشت تريك
()1
()2

()3
()4

أحمد وعبدالكريم ،المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية ،مرجع سابق ،ص 279و.280
ق اررات محكمة التمييز األردنية بصتتفتها الحقوقية  1999/1056 ،2014/3052 ،2015/3555 ،2015/175هيئة عامة ،منشتتورات برنامج
قرارك ،نقابة المحامين النظاميين األردنيين.
أحمد وعبدالكريم ،المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية ،مرجع سابق ،ص.272
أبو عرابي ،غازي ،مستتؤولية البنك العقدية عن عدم تحصتتيل قيمة األو ار التجارية ،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثالث للقانونين المص تريين،
الجمبية المصرفية لالقتصاد السياسي واإلحصاء التشريعي ،القاهرة ،2002 ،ص 5و.6
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العميل في مشروعه موضوع التمويل ،وكفيل العميل.

 -2تخضع شركات االستعالم االئتماني لرقابة البنك المركزي األردني ،من الناحية القانونية والتنظيمية.

 -3حدد قانون المعلومات االئتمانية األردني الشكل القانوني لشركات االستعالم المصرفي ،بأن تكون شركة ذات
مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة.

 -4يعتبر إص تتدار التقرير االئتماني العمل األس تتاس تتي لش تتركات االس تتتعالم االئتماني لغايات تقييم الحالة االئتمانية
للعميل.
 -5إن المعلومات الواردة في التقرير االئتماني ،الذي تص تتدره ش تتركات االس تتتعالم االئتماني ،ليس تتت قطبية ،و نما
يجوز االعتراض ومن ثم اللجوء إلى القضاء.

 -6ال يجوز لشركة االستعالم االئتماني ،تبادل المعلومات االئتمانية أو إصدار تقرير ائتمان بحق أي عميل ،إال
بعد الحصت ت ت ت تتول على تص ت ت ت ت تريح اطالع خطي منه ،ووجوب وجود عقد است ت ت ت تتتعالم ائتماني خطي بين شت ت ت ت تتركة
االستعالم االئتماني وبين مزود البيانات أو مقدم االئتمان.

 -7يتوجب على شركة االستعالم االئتماني الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات ،والتأكد من صحة المعلومات
االئتمانية ،وفقاً لسلوك الشخص اليقظ المتبصر.

 -8إن أساس المسؤولية المدنية لشركات االستعالم االئتماني ،هي المسؤولية العقدية.

 -9يتوجب على البنوك مراعاة العناية الواجبة عند االعتماد على التقرير االئتماني ،دون االعتماد المفرط على
نتائج التقرير االئتماني الذي تصدره شركات االستعالم االئتماني.
ثانيا :التو يات:
ً
 -1تعديل قانون المعلومات االئتمانية ،وذلك بمنع شت تتركات االست تتتعالم االئتماني من إعطاء رأيها الخاص ،بشت تتأن

المعلومتتات االئتمتتانيتتة الواردة في تقرير المعلومتتات االئتمتتانيتتة ،على غرار متتا نص عليتته القتتانون االتحتتادي

اإلماراتي.

 -2تعديل نص المادة  12من قانون المعلومات االئتمانية بالنص على مدة معينة تلتزم خاللها ش تتركة االس تتتعالم
االئتماني باالحتفاظ بالمعلومات االئتمانية أس ت ت ت ت ت تتوة بالقانون االتحادي اإلماراتي الذي حدد هذه المدة بعش ت ت ت ت ت تتر

سنوات.

 -3تعديل نص المادة  25من قانون المعلومات االئتمانية لتصت تتبح(أي حكم قضت تتائي قطعي صت تتادر ضت تتده ما لم
يكن متعلقا بحالته االئتمانية وس تتمعته الش تتخص تتية) ،وذلك ليش تتمل التقرير االئتماني األحكام القضتتائية المتعلقة
بسمعة العميل الشخصية.

 -4تعديل نص المادة 25من قانون المعلومات االئتمانية لتص تتبح (أي معلومات طبية أو متعلقة بحالته الص تتحية

مالم يكن لهذه المعلومة أثر على قدرة العمي ل على الوفاء بالتزاماته) ،لما لها من أثر قانوني في حالة وفاة

العميل وكان البنك قد أبرم عقد تأمين على حياة العميل لتحديد التزامات شركة التأمين.

 -5تعديل المادة  26من قانون المعلومات االئتمانية بالنص على مست ت ت ت ت ت تتألة ربط البنك المركزي باعتباره الجهة
أسوة بالقانون اإلماراتي.
الرقابية على شركات االستعالم االئتماني بقاعدة البيانات الموجودة لدى الشركةً ،
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العلمي الثالث للقانونين المص ت تريين ،الجمبية المصت تترفية لالقتصت تتاد الست تتياست تتي واإلحصت تتاء والتشت تريع ،القاهرة،

.2002

 -3أحمد وعبد الكريم ،محمد س ت تتليمان وعبدالكريم ص ت تتالح  ،المس ت تتؤولية المدنية لوكاالت التص ت تتنيف االئتماني عن
سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية ،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد رقم

 ،14العدد رقم  ،2ديسمبر.
 -4بوخرص ،عبدالعزيز ،االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية ،بحث منشور في مجلة الدراسات
والبحوث القانونية ،العدد الرابع.

 -5حمدية عبود كاظم ،مصتتادر التزام المصتترف بتقديم معلومات االئتمان المالي ،بحث منشتتور في مجلة رستتالة
الحقو  ،السنة الخامسة ،العدد األول.2013 ،

 -6زاينة ،أيت وازو ،مس تتؤولية البنك المركزي في مواجهة خطر التعثر المالي للبنوك والمؤست تس تتات المالية ،بحث
منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ،المجلد رقم  ،10العدد رقم  ،3ديسمبر .2019

 -7الطتتاهر ومحمتتدين ،الفتتاتح الشت ت ت ت ت ت تريف ونور الهتتدى ،الترميز االئتمتتاني ودوره في الحتتد من مختتاطر االئتمتتان
المصرفي في السودان ،بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية.

 -8عوض ،هاني محمد ،دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االس ت ت ت ت ت تتتعالم المص ت ت ت ت ت تترفي لخدمة
ش ت تتركات التمويل المص ت تترفي اإلس ت تتالمي ،بحث منش ت تتور في مجلة جامعة العين لألعمال والقانون ،اإلص ت تتدار

األول ،السنة الثانية.2018 ،

 -9كاظم ،حمدية عبود ،مص تتادر التزام المص تترف بتقديم معلومات االئتمان المالي ،بحث ،مجلة رس تتالة الحقو ،
السنة الخامسة ،العدد األول.2013 ،
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مجلة جامعة الزيتونة االردنية للدراســــــات القانونية ،المجلد( ،)2العدد(2021،)1
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (1), 2021

رابعاً :األحكام القضائية:

 -1منشورات قرارك.

 -2مجلة نقابة المحامين النظامين األردنيين.
خامساً :القوانيو
 -1القانون االتحادي اإلماراتي رقم  6لس ت تتنة 2010بش ت تتأن المعلومات االئتمانية ،المنش ت تتور في الجريدة الرس ت تتمية،
العدد رقم  ،40تاريخ .2010/10/13

 -2قانون البنك المركزي األردني وتعديالته رقم  23لسنة  ،1971المنشور على الصفحة  807من عدد الجريدة
الرسمية رقم  2301بتاريخ .1971/5/25

 -3قانون البنوك وتعديالته رقم  28لستتنة  ،2000المنشتتور على الصتتفحة  2950من عدد الجريدة الرستتمية رقم
4448بتاريخ .2000/8/1

 -4القانون المدني رقم  43لستنة  ،1976المنشتور على الصتفحة  2من عدد الجريدة الرستمية رقم  2645بتاريخ
.1976/8/1

 -5قانون المعلومات االئتمانية المؤقت رقم  15لست تتنة  ،2010المنشت تتور على الصت تتفحة  3071من عدد الجريدة
الرسمية رقم  5034بتاريخ .2010/6/1

 -6قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم  46لسنة  ،2007المنشور على الصفحة 4130
من عدد الجريدة الرسمية رقم  4831بتاريخ .2007/6/17

 -7الالئحة التنفيذية الص ت تتادرة بموجب قرار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم  16لس ت تتنة ،2014المنش ت تتورة في الجريدة
الرسمية ،العدد  ،563السنة  ،44تاريخ .2014/4/30
 -8نظام شت ت تتركات المعلومات االئتمانية رقم 36لست ت تتنة ،2011المنشت ت تتور على الصت ت تتفحة  3746من عدد الجريدة
الرسمية رقم  5106بتاريخ .2011/8/1

سادساً :أوراق العمل.
 -1برنية ،محمد يستتر ،تطوير أنظمة االستتتعالم االئتماني ومركزيات المخاطر ،صتتندو النقد العربي ،أبو ظبي،
 ،2008أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

 -2القواعد المنظمة لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتماني الصادرة عن البنك المركزي المصري ،الصادرة
عن إدارة مجلس البنك المركزي المصري ،بتاريخ .2006/1/17

 -3منال ،منص ت ت تتور ،إدارة المخاطر االئتمانية ووظيفة المص ت ت تتارف المركزية القطرية واإلقليمية ،ورقة عمل مقدمة
للملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحكومة العالمية ،المنعقد في الجزائر.
سابعا :المواقع اإللكترونية.
ً
www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .1
www.crif.jo .2
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