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 التنظيم القانوني لشركات االستعالم االئتماني وفقًا لقانون المعلومات االئتمانية األردني

 "دراسة مقارنة" 2010ة لسن 15رقم  
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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 18/3/2021 قبوله وتاريخ  10/2/2021 البحث استالم تاريخ .االسالمية العلوم جامعة الحقوق/ كلية االردني؛ القضائي المجلس  *

 

 الملخص
تناول البحث ماهية شركات االستعالم االئتماني، والرقابة القانونية عليها من قبل البنك المركزي، وااللتزامات التي فرضها قانون 

ة المعلومات االئتمانية عليها عند ممارستها لعملها، وقيام مسؤوليتها مدنياً في حال إخاللها بااللتزامات القانونية أوالعرفية المفروض
تمثلت إشكالية البحث في معرفة موقف المشرع األردني من تنظيمه لشركات االستعالم االئتماني، وتحديد المنازعات عليها، و 

أو إصدار  لشركات االستعالم االئتماني، تبادل المعلومات االئتمانيةالقانونية التي تنتج عن عملها وقد تبين لنا بأنه ال يجوز 
تصريح اطالع خطي من العميل، وأنه يتوجب عليها الحفاظ على سرية وأمن المعلومات  تقرير ائتمان إال بعد الحصول على

ومراعاة سلوك الشخص اليقظ المتبصر، وفًقا قبل تداولها،  لتأكد من صحة المعلومات االئتمانيةوالبيانات الخاصة بالعمالء، وا
ي خرج فيها البحث النص على منع شركات االستعالم ، ومن التوصيات التلما تفرضه عليها قواعد المهنة عند القيام بعملها

االئتماني من إعطاء رأيها بشأن المعلومات االئتمانية الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية، وأن يشمل التقرير االئتماني األحكام 
 القضائية المتعلقة بسمعة العميل الشخصية وحالته المرضية.

 تماني، السرية المصرفية، رقابة البنك المركزي، المسؤولية المدنية، التقرير االئتماني. االستعالم االئ 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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 :مقدمةال
المشرع األردني العمل المصرفي في قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل نظم      

لسنة 121، نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 2012لسنة  56تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم اإلرهاب، 
، 2015لسنة  5، نظام شركات التمويل األصغر رقم 2001 لسنة 10، تعليمات مكافحة عمليات غسيل األموال رقم 2004

إال أنه نتيجة لتطور األعمال المصرفية وزيادة مخاطر االئتمان قام المشرع األردني بتنظيم عمل شركات االستعالم االئتماني 
 .2011نة لس 36نظام شركات المعلومات االئتمانية رقم و 2010لسنة  15بموجب قانون المعلومات االئتمانية رقم 

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 

ن هنا ظهرت فكرة شركات االستعالم االئتماني لمواجهة التطور المستمر في القطاع عليها المسؤولية في حال اإلخالل به، م
المصرفي، ولتكوين منظومة متقدمة حديثة لالستعالم االئتماني لتقديم خدماتها تحت رقابة البنك المركزي لنصل بالنهاية إلى 

كون البنك على بينة من أمره عند إصدار قراراه تقرير ائتماني واقعي يعكس المركز المالي الحقيقي للعميل ونشاطه، لكي ي
 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     
ل شركات االستعالم االئتماني، وما هو مدى موازنة المشرع األردني عند تنظيمه لهذه المنازعات القانونية التي تنتج عن عم

، 2011لسنة  36نظام شركات المعلومات االئتمانية رقم و  2010لسنة  15قانون المعلومات االئتمانية رقم الشركات بموجب 
ا هي الضمانات القانونية لعمل هذه بين مصلحتي جهات التمويل أو البنوك من جهة وبين العمالء من جهة أخرى، وم

 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؟ -
 ي؟ ما الجهة الرقابية على شركات االستعالم االئتمان -
 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 

تماني لضمان الموازنة بين هذه السرية وبين مصلحة العمل المصرفي لتالفي وجود تنظيم قانوني لعمل شركات االستعالم االئ
 المخاطر االئتمانية. 
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 منهج البحث: 

نية المنهج المتبع هو المنهج الوصفي ومنهج الشرح على المتون القائم على التحليل والتفسير الدقيق للنصوص القانو    
سنة ل 36نظام شركات المعلومات االئتمانية رقم و  2010لسنة 15نية رقمبموجب قانون المعلومات االئتما الناظمة للموضوع

 قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،، والقوانين ذات الصلة مثل 2011
دي اإلماراتي االتحا نة مع القانون ، مقار ووصفها واإللمام بمختلف الجوانب القانونية المتعلقة بعمل شركات االستعالم االئتماني

 . بشأن المعلومات االئتمانية 2010لسنة 6رقم 

 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   

 أواًل: تعريف االستعالم المصرفي. 

استتتتعالم، مصتتتدر استتتتعلَم زار مكتب االستتتتعالمات: مكتب مختص بمعطاء المعلومات واألخبار واإليضتتتاحات،    
الَخَبَر ِاْسَتْخَبَرُه ِإيَّاُه، َسَأَلُه َعْنُه،  ِاْسِتْعالٌم، ِاْسَتْعَلَمهُ  ِاْسَتْعَلَم، فعل سداسي متعد، ِاْسَتْعَلْمُت، َأْسَتْعِلُم، ِاْسَتْعِلْم، مصدر

 .(1)مكتب معلومات ائتمانية: مكتب يتولى إجراء البحوث االئتمانية وتزويد المشتركين بمعلومات عنها

ة وفق ضوابط وُيَعرف االستعالم المصرفي بأنه طلب بيانات ومعلومات، عن شخص معين، من مصادر مختلف   
قانونية محددة، لغايات تزويد الجهة مانحة االئتمان بالبيانات الالزمة عن طالب التمويل والعملية موضتتتوع التمويل 

 . (2)في الوقت المناسب

وعادة ما تكون المعلومات والبيانات المتعلقة بالعميل على شتتتتتكل تقرير ائتماني، يتضتتتتتمن معلومات ديموغرافية    
 . (3)بالعميل، وبيانات ائتمانية، بحيث تشمل البيانات السلبية وااليجابية عن العميلشخصية للتعريف 

واالستتتتتتتتعالم بهذا المعنى يعتبر التزاًما قانونًيا ومهنًيا على البنك لحماية مصتتتتتتتالحه ومصتتتتتتتالح المودعين أموالهم    
لديه، ومصتتتتتتتتتتتتتالح العميل ذاته طالب االئتمان، وذلك بهدف تمكين الجهة مانحة االئتمان من الوقوف على الجدارة 

ول لاللتزام باالستتتتتعالم بالعرف المصتتتترفي، تالفًيا لمخاطر الحقيقية لطالب التمويل.وقد تمثل األستتتتاس القانوني األ
                                                           

 .ar-https: //www.almaany.com/ar/dict/arمعجم المعاني الجامع، والمعجم الوسيط، الموقع اإللكتروني:  ( 1)
عوض، هاني محمد، دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االستتتتتعالم المصتتتترفي لخدمة شتتتتركات التمويل المصتتتترفي اإلستتتتالمي،  ( 2)

 .51، ص2018بحث منشور في مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، اإلصدار األول، السنة الثانية، 
ر الهدى محمدين، الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان، الطاهر ومحمدين، الفاتح الشريف الطاهر ونو  ( 3)

 .66و 62بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية، ص

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 . (1)االئتمان

ويقترب االستتتتتعالم المصتتتترفي من الترميز المصتتتترفي.وي عرف الترميز المصتتتترفي بأنه تجميع المعلومات الحالية    
رارات الصتتتتتادرة عن والتاريخية للعميل من المصتتتتتادر العامة المتاحة، مثل المعلومات المتعلقة بدفعات االئتمان والق

القضتتتتتتاء، وخاصتتتتتتة أحكام اإلفالس واإلعستتتتتتار، وحفظ هذه البيانات ومعالجتها إلكترونًيا للرجوع إليها عند الحاجة، 
ومنح العميتتل رمز ائتمتتاني إلكتروني، غير قتتابتتل للتكرار، يستتتتتتتتتتتتتتاعتتد على تمييز العميتتل عن غيره، عنتتد تشتتتتتتتتتتتتتتابتته 

 . (2)األسماء

 المصرفي: تعريف شركات االستعالم ثانًيا

تعرف شركات االستعالم المصرفي بأنها: شركات مستقلة بتقييم الوضع المالي لمصدري أدوات الديون، ومدى    
ثقة العميل والمستتتتتتثمر فيها، وتصتتتتتدر تقييمات للجدارة المالية للدولة أوالشتتتتتركات والعمالء، وبالتالي فهي شتتتتتركات 

 . (3)تساعد على معرفة قدرة العمالء على سداد الديون 

 لمصرفي واألسباب الموجبة لظهورهاالمطلب الثاني: أهمية االستعالم ا

 أواًل: أهمية االستعالم المصرفي 

قتتانون المعلومتتات االئتمتتانيتتة األردني على البنوك االستتتتتتتتتتتتتتعالم عن العميتتل عنتتد منح التستتتتتتتتتتتتتهيالت  لقتتد أوجتتب   
الت المصتترفية المطلوبة، يعتبر التزاًما قانونًيا المصتترفية، وبذلك فمنا استتتعالم البنك عن العميل، قبل منحه التستتهي

 .(4)مهنًيا

والبنوك ملزمة ببذل العناية الواجبة، للتعرف على هوية العميل، وأوضتتاعه القانونية، ونشتتاطه، والغاية من عالقة   
ذلتتك، العمتتل، وطبيعتهتتا، والمستتتتتتتتتتتتتتفيتتد الحقيقي من العالقتتة القتتائمتتة بين هتتذه الجهتتات والعميتتل، والتحقق من كتتل 

والمتابعة المتواصتتتتلة للعمليات، التي تتم في إطار عالقة مستتتتتمرة مع عمالئها، بأي وستتتتيلة من الوستتتتائل المحددة، 
 .(5)بمقتضى التشريعات ذات العالقة، وتسجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها

ل بحماية أموال المودعين أموالهم لدى ولالستتعالم االئتماني أهمية عامة وخاصتة.أما األهمية العامة، فمنها تتمث   

                                                           
، 2004مستتتقاوي، لبنى عمر، مستتتؤولية المصتتتارف تجاه العمالء في عمليات التمويل المصتتترفي، رستتتالة دكتوراه، جامعة بيروت، كلية الحقو ،  ( 1)

 .132و 131ص
 .59الطاهر ومحمدين، الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان، مرجع سابق، ص ( 2)
بحث  أحمد وعبد الكريم، محمد سليمان وعبدالكريم صالح، المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية، ( 3)

 .267، ص2017، ديسمبر2، العدد رقم 14نشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد رقم م

بتاريخ  5034من عدد الجريدة الرستتتتمية رقم  3071، المنشتتتتور على الصتتتتفحة 2010لستتتتنة  15من قانون المعلومات االئتمانية رقم  18المادة  ( 4)
1/6/2010 . 

من عدد  4130، منشتتتتور على الصتتتتفحة 2007لستتتتنة  46من قانون مكافحة غستتتتل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم  41و 13المادتان  ( 5)
 .17/6/2007بتاريخ 4831الجريدة الرسمية رقم 
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البنك، وحماية للغير الذي يمكن أن تكون له عالقة البنك بالعميل سبًبا لإلضرار به.والمثال العملي لذلك: أن يقوم 
البنتتك بمنح ائتمتتان ألحتتد العمالء، بحيتتث يظهر هتتذا العميتتل بمظهر متتالي معين يقنع الغير على التعتتامتتل معتته، 

امل مع هذا العميل، ثم يتبين أن هذا العميل غير قادر على الستتداد، فيقوم الغير بمقاضتتاة البنك، فيأتي الغير ويتع
.فهنا تظهر أهمية االستعالم، لتجنيب البنك من الوقوع في على أساس إخالل البنك بالتزامه باالستعالم عن العميل

وحماية العميل نفستتتتتتتتتته ألن د البنك، المخاطر، وخاصتتتتتتتتتتة المخاطر القانونية التي ترتبط بدعاوى المستتتتتتتتتتؤولية ضتتتتتتتتتت
ن البنك من استتتتتخدام واجب النصتتتتح واإلرشتتتتاد للعميل.ولهذا يجب على البنك أن يمتلك  االستتتتتعالم المصتتتترفي يمكا
المعلومات الضترورية عن العميل، من خالل االستتعالم المصترفي عنه، قبل منحه التستهيل المطلوب.وأما األهمية 

مصالح الخاصة للبنك، والعمل على تخفيف مخاطر العملية المصرفية، عن طريق الخاصة، فمنها تظهر لحماية ال
التأكد من مدى قدرة العميل على الستتتتتتتتتتتتتتداد، بحيث تجعل البنك على بينة من أمره، ويتجنب التعاقد مع عميل قد 

 .(1) ُيشكل خطًرا على مصلحة البنك

ووجود أنظمة استتتتعالم مصتتترفي متطورة، تؤدي إلى زيادة فرصتتتة الحصتتتول على التستتتهيالت المصتتترفية  ألن      
البنك، في حال عدم وجود معلومات ائتمانية عن العميل، سيقوم برفض منح التسهيالت، أو منحها بأسعار عالية، 

العميل، وخفض تكاليف منح التستتتهيالت، وبالتالي فمن االستتتتعالم المصتتترفي، يؤدي إلى تستتتعير ستتتليم ودقيق على 
النخفاض معدالت المخاطرة االئتمانية، بحيث يستتتتتتتبيض البنك عن الضتتتتتتمانات المادية، عند منحه التستتتتتتهيالت، 
بضتتتتتتمانات بديلة، تتمثل بالستتتتتتمعة والجدارة االئتمانية للعميل، التي تؤيد قدرته على الوفاء بااللتزام في موعده.وهذا 

ستتتتتتتتتاهمة في الحد من المخاطر المصتتتتتتتتترفية، من خالل وجود منظومة جديدة لقياس و دارة هذه يؤدي بدوره إلى الم
المخاطر، باالعتماد على دور البنك نفستته في إدارته لهذه المخاطر، عن طريق مستتاعدة البيانات االئتمانية للبنك، 

لبنك المركزي على مراقبة أهمية على تقدير المدخالت األستتتاستتتية، لتالفي المخاطر االئتمانية، وبالنتيجة مستتتاعدة ا
 .(2)وجدوى هذه المدخالت المستخدمة من قبل البنك

كما أن نطا  االستتتتتتتتتعالم المصتتتتتتتترفي ال يقتصتتتتتتتتر على العميل، و نما يشتتتتتتتتمل الوكيل الذي يعمل لحستتتتتتتتاب هذا    
ل كفيل ، ويشتتتتتم(4)، كما أن نطا  االستتتتتتعالم يمتد ليشتتتتتمل شتتتتتريك العميل في مشتتتتتروعه موضتتتتتوع التمويل(3)العميل

العميل في عملية التستتتتهيالت المصتتتترفية.والستتتتبب في ذلك أن التزام الكفيل التزام احتياطي، فطالما أن الكفيل ملزٌم 
بالوفاء بالدين، في حال امتناع أو توقف المدين العميل عن الوفاء بالتزاماته، بموجب عقد التستتتهيالت المصتتترفية، 

                                                           
اإلستتتالمي، مرجع ستتتابق، عوض، دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االستتتتعالم المصتتترفي لخدمة شتتتركات التمويل المصتتترفي  ( 1)

، وكذلك بوخرص، عبدالعزيز، االستتتتعالم المصتتترفي وستتتيلة للحد من المخاطر البنكية، بحث منشتتتور في مجلة الدراستتتات والبحوث 54و 53ص
 .73و 72القانونية، العدد الرابع، ص

، أمانة مجلس محافظي 2008العربي، أبو ظبي، برنية، محمد يستتتتتتر، تطوير أنظمة االستتتتتتتعالم االئتماني ومركزيات المخاطر، صتتتتتتندو  النقد  ( 2)
 .10-7المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ص

 .77بوخرص، االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية، مرجع سابق، ص ( 3)
مالية، بحث، مجلة العلوم القانونية والستتتياستتتية، زاينة، أيت وازو، مستتتؤولية البنك المركزي في مواجهة خطر التعثر المالي للبنوك والمؤستتتستتتات ال ( 4)

 .475، ص2019، ديسمبر 3، العدد رقم 10المجلد رقم 
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 .(1)العميل وكفيله فمن التزام البنك باالستعالم المصرفي يشمل

من هنا فمن أهمية شتتركات االستتتعالم المصتترفي، تظهر من األهمية العملية لاللتزام باالستتتعالم المفروض على    
البنك، عند منح أو رفض التستتتتتتتتتتهيالت المصتتتتتتتتتترفية، وبالتالي فمنا لهذه الشتتتتتتتتتتركات أهمية مرتبطة باألهمية العملية 

اع المالي، وترميز المؤسسات المالية، وتقليل مخاطر االئتمان، مما لالستعالم، فهي تعمل على وضع تصور للقط
 .(2)ينعكس إيجاًبا على القطاع المصرفي في الدولة

 ة لظهور شركات االستعالم المصرفيثانيًا: األسباب الموجب

توجد مجموعة من األستتتتتتتتباب، التي دعت إلى ظهور شتتتتتتتتركات االستتتتتتتتتعالم المصتتتتتتتترفي، فبالرغم من أن البنوك    
المركزية في الدول قد أنشتتتتتتتتتتتأت وحدات للستتتتتتتتتتتجالت االئتمانية مصتتتتتتتتتتتدرها البنوك التابعة لها، إال أن هذه الوحدات 

تمانية والتخفيف منها، عالوة أصتتتتتتتتتتتتتبحت عاجزة عن تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها، وهي إدارة المخاطر االئ
على أن هذه الوحدات كانت تعتمد على البيانات والمعلومات الستتتتتتتتلبية للعميل، مثل التعثر عن الستتتتتتتتداد، ودون أن 

لكفاية رأس المال، وما توليه  IIتقوم بتقييم ودراستتتتتتة هذه البيانات.أضتتتتتتف إلى ذلك أن متطلبات اتفاقية بازل الثانية 
معلومات االئتمانية، دفعت البنوك المركزية لمراجعة وتطوير الوحدات االئتمانية التقليدية، من أهمية للبيانات وال

لمواجهة التطور المستتتتتتتتمر في القطاع المالي والمصتتتتتتترفي، و نشتتتتتتتاء منظومة متقدمة حديثة لالستتتتتتتتعالم االئتماني، 
تعالم، لتقديم خدماتها تحت لمواجهة التطورات الحديثة في المجال المصتتترفي، تتمثل بمنشتتتاء شتتتركات خاصتتتة لالستتت

رقابة البنك المركزي، وأن مركزيات المخاطر التقليدية عجزت عن إدارة المخاطر االئتمانية ألنها كانت تعتمد على 
 .(3)البيانات السلبية للعميل فقط، دون المعلومات اإليجابية

الم المصتتتترفي، وطبيعة نشتتتتاطها ( لالستتتتتعCRIFوفي المملكة األردنية الهاشتتتتمية تم الترخيص لشتتتتركة)كريف،    
وتخزينها والتعامل معها، و عداد قاعدة بيانات خاصتتتتتتتتتة بالعميل، وهذا ما أشتتتتتتتتتار  االئتمانية المعلومات يتمثل بجمع

إلى التقرير الصادر عن شركة كريف، حيث تم االستناد إلى هذا  إليه القضاء في أكثر من قرار له، كما تم اإلشارة
االستتتتتتتتتتم في قيود األحوال المدنية من حيث عدم وجود التزامات وديون على طالب التقرير بخصتتتتتتتتتتوص تصتتتتتتتتتتحيح 

                                                           
عة إبراهيم، متيم أحمد، مستتؤولية المصتترف المدنية تجاه الكفيل في عقود االئتمان المصتترفي، بحث مجلة دراستتات الجامعة األردنية، علوم الشتتري ( 1)

 2من القانون المدني األردني، منشتتتتور على الصتتتتفحة  967و 966، راجع المادتين 720، ص2014، 2قم ، ملحق ر 41والقانون، المجلد رقم 
 .1976/8/1بتاريخ  2645من عدد الجريدة الرسمية رقم 

 .67و 66الطاهر و محمدين، الترميز االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي في السودان، مرجع سابق، ص ( 2)

الدول العربية التي أنشتتتأت شتتتركات خاصتتتة لالستتتتعالم المصتتترفي: المملكة العربية الستتتعودية شتتتركة )ستتتمة(، جمهورية مصتتتر العربية شتتتركة من  ( 3)
(iscoreراجع: برنية، تطوير أنظمة االستعالم االئتماني ومركزيات المخاطر، مرجع سابق، ص ،)تتتتتتتتتتتتتتت وراجع كذلك: منال، منصور، إدارة 6-5

ووظيفة المصتتتتتتتتتارف المركزية القطرية واإلقليمية، ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصتتتتتتتتتادية  المخاطر االئتمانية
 .12، ص2009الدولية والحوكمة العالمية، المنعقد في الجزائر، 
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Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (1), 2021 

 

 84         2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

 .(1) التصحيح للبنوك، حتى ال يكون تغيير االسم تهربًا من الديون وااللتزامات

وقد نص قانون البنك المركزي األردني على مستتتتتتتتتتتتتألة المعلومات االئتمانية، وأوجب على الجهات الخاضتتتتتتتتتتتتتعة    
بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها الزمة لتمكينه من القيام بمهامه.وتعتبر جميع لرقابته، أن تقوم 

المعلومات والبيانات اإلفرازية، التي تقدم إلى البنك المركزي، معلومات وبيانات ستتتترية، ال يجوز إطالع أي فرد أو 
 .(2)ا البنك هيئة عليها، إال من خالل البيانات اإلحصائية المجمعة، التي ينشره

 المبحث الثاني

 الرقابة القانونية على شركات االستعالم االئتماني. 

لمترتبة ستتنبحث في هذا المبحث رقابة البنك المركزي على شتتركات االستتتعالم االئتماني ثم االلتزامات القانونية ا   
 على شركات االستعالم االئتماني.

 شركات االستعالم االئتمانيالمطلب األول: رقابة البنك المركزي على 

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، 

 . (3)اعتباريين آخرين، بموافقة البنك المركزي  حسب مقتضى الحال، على البنوك وأي أشخاص

ونظًرا ألهمية شتتتركات االستتتتعالم المصتتترفي، وارتباطها الوثيق بالعمل المصتتترفي، فقد منع القانون األردني، أي    
ن أي حليف، من الستتتيطرة، بطريقة مباشتتترة أو غير  نه، أو يمكا مستتتاهم أو شتتتريك في الشتتتركة، إجراء أي اتفا  يمكا

%( من رأستتتتتتمال الشتتتتتتركة، دون الحصتتتتتتول على الموافقة الخطية المستتتتتتبقة من البنك 50لى أكثر من )مباشتتتتتترة، ع
 .(4)المركزي 

والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركة المعلومات االئتمانية هو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو    
مال هذه الشركة المدفوع بمليوني دينار أردني،  الشركة مساهمة خاصة، كما حدد القانون الحد األدنى لمقدار رأس

كما اعتبر الرخصتتتة الممنوحة للشتتتركة رخصتتتة شتتتخصتتتية، ال يجوز تحويلها أو بيعها إلى الغير، كما أنه قد اشتتتترط 

                                                           
، تاريخ 5402/2020، و قرار محكمة التمييز األردنية رقم www.crif.joوهي شتتتركة مستتتاهمة خاصتتتة، راجع الموقع اإللكتروني الرستتتمي لها:  ( 1)

 486، قرار محكمة بداية حقو  الضريبة رقم 23/6/2020، تاريخ 2019لسنة  485، قرار محكمة بداية حقو  الضريبة رقم 27/12/2020
، قرار محكمة بداية 13/9/2020، تاريخ 564/2020نية رقم قرار محكمة االستتتتتتئناف الضتتتتتريبية األرد، 30/12/2020، تاريخ 2019لستتتتتنة 

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

بتاريخ  2301ية رقم من عدد الجريدة الرستتتتتم 807، منشتتتتتور على الصتتتتتفحة 1971لستتتتتنة  23من قانون البنك المركزي األردني رقم  45المادة  ( 2)
25/5/1971. 

 من قانون المعلومات االئتمانية. 5و 3ج و/4و 2المواد  ( 3)

من عدد الجريدة الرستتتمية رقم 3746، منشتتتور على الصتتتفحة 2011لستتتنة  36من نظام شتتتركات المعلومات االئتمانية رقم  7ب و/6و 3المادة  ( 4)
 .1/8/2011بتاريخ  5106

http://www.crif.jo/
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%( من رأستتمالها المدفوع، غير معلقة 10على هذه الشتتركة تقديم كفالة بنكية باستتم محافظ البنك المركزي، بنستتبة )
 .(1)ير قابلة لإللغاء  لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون على شرط، وغ

كما أن رقابة البنك المركزي األردني، على شتتتتتتركات المعلومات االئتمانية، رقابة قانونية وتنظيمية، حيث يتولى    
وأستتتتتتتتتتس عمل  البنك المركزي اإلشتتتتتتتتتتراف على الشتتتتتتتتتتركة، وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، ومن ذلك: اعتماد معايير

الشتتتتتتتركة، بما يضتتتتتتتمن 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، 

ه الشتتتتتركة لغايات تقديم  مؤشتتتتترات رقمية، استتتتتتنادا إلى عمليات إحصتتتتتائية، تحدد الحالة االئتمانية للعميل، الذي تعدا
ومدى التزامه بالتستتتتتتتديد، والتأكد من التزام الشتتتتتتتركة بالمعايير المالية والفنية واإلدارية المحددة، وللبنك المركزي في 

الشركة نفسها، شريطة مراعاة أحكام سبيل ذلك تعيين جهة استشارية لتقييم أداء الشركة الفني واإلداري، على نفقة 
 .(2)السرية

االتحادي اإلماراتي بشأن المعلومات االئتمانية شركات االستعالم االئتماني لرقابة المصرف  القانون وقد أخضع    
المركزي اإلماراتي، بحيث يتمتع المصتتتتتتتتترف المركزي اإلماراتي بصتتتتتتتتتفة رقابية على نشتتتتتتتتتاط شتتتتتتتتتركات االستتتتتتتتتتعالم 

صتتتالحية الرقابة واإلشتتتراف والتفتيح على حستتتن أداء الشتتتركة لعملها، ووضتتتع الضتتتوابط التي تحكم االئتماني، وله 
 .(3)عمل الشركة، وحق المصرف المركزي الحصول على بيانات الشركة بشكل دوري ومراجعتها و بداء الرأي فيها

 التزامات شركات االستعالم االئتمانيالمطلب الثاني: 

 يوجد مجموعة من االلتزامات القانونية على شركة االستعالم االئتماني، تتمثل في:     

وتعديالتها في الستتتتتتتتتتتتتجل االئتماني، ولم يحدد القانون األردني مدة معينة  أواًل: االحتفاظ بالمعلومات االئتمانية
 . (4)حدد هذه المدة بعشر سنوات لالحتفاظ بالمعلومات االئتمانية على خالف القانون االتحادي اإلماراتي الذي

، والبنك المركزي األردني والمصتتتتتتتتتتتتترف المركزي اإلماراتي ثانيًا: التقيد ببدالت الخدمات التي يقرها البنك المركزي 
هو الذي يحدد المقابل المادي الذي تتقاضتتاه شتتركة االستتتعالم االئتماني، وغني عن البيان أن الجهة الملزمة بدفع 

  (5)دي هي الجهة طالبة االستعالم.بدل المقابل الما

وقد اشتتترط القانون األردني على ، اتفاقية خطية مع مقدم االئتمان التزام شررركة االسررتعالم االئتماني بمبرامثالثًا: 

                                                           
 .2011لسنة 36ات المعلومات االئتمانية رقم من نظام شرك 8المادة  ( 1)
 من قانون المعلومات االئتمانية. 6راجع المادة ( 2)

، 40بشتتتتأن المعلومات االئتمانية، منشتتتتور في الجريدة الرستتتتمية، العدد رقم 2010لستتتتنة  6من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  16و13المادتان ( 3)
لستتتتنة  16الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي، الصتتتتادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  من 23و13، والمادتين13/10/2010تاريخ 

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

 االتحادي اإلماراتي.من الالئحة التنفيذية للقانون  3/ 13أ من قانون المعلومات االئتمانية و المادة /12المادة ( 4)

 من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي. 5ب من قانون المعلومات االئتمانية والمادة /12المادة ( 5)
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مزودي البيانات الذين تتعامل معهم، ونالحظ أن القانون اإلماراتي قد اشتتتتتتتتتتتتتترط أن مقدم االئتمان أن يكون من 
  نماذج طلب بيانات المعلومات االئتمانية، وحقو  والتزامات األطراف ذات العالقة، والمقابل يتضتتتتتتتمن هذا االتفا

  .(1)المادي الواجب سداده ومدة سريان االتفاقية وكيفية تجديدها وفقًا لضوابط المصرف المركزي 

بحيث تلتزم كل من شتتتركة االستتتتعالم االئتماني ومقدم االئتمان إنشرراق قاعدب بيانات للمعلومات االئتمانية، رابعًا: 
ومزود البيانات باالحتفاظ بالستتتتتتتتتتتتتجالت والدفاتر وقواعد البيانات المتعلقة بالمعلومات االئتمانية، وقد نص القانون 

لمعلومات اإلماراتي على التزام شتتتركات االستتتتعالم االئتماني بمنشتتتاء قاعدة بيانات لحفظ أستتتماء وعناوين مزودي ا
ومستتتتتتتتلمي التقارير، والتقارير االئتمانية وكل ما يتعلق فيها وتحديثها بشتتتتتتتكل دوري، واالحتفاظ بطلبات الحصتتتتتتتول 

ولم يحدد القانون األردني مدة معينة لالحتفاظ على التقارير االئتمانية لمدة خمس ستتتنوات من تاريخ تقديم الطلب، 
 .(2)الحصول على التقارير االئتمانيةبطلبات 

ولم ينص قانون المعلومات االئتمانية األردني على مستتتتتتتألة ربط البنك المركزي، بقاعدة البيانات الموجودة لدى    
الشتتتتتتتتتتركة، أستتتتتتتتتتوًة بالقانون اإلماراتي، الذي نص صتتتتتتتتتتراحة على وجوب ربط المصتتتتتتتتتترف المركزي بقاعدة البيانات 

 . (3)الموجودة لدى شركة االستعالم المصرفي

بحيث تلتزم الشتتتركة بمعايير ضتتتمان أمن وستتتالمة االلتزام بمعايير السررالمة واألمو وسرررية المعلومات، : خامسرراً 
المعلومات االئتمانية والتقارير االئتمانية، أثناء أدائها ألعمالها، بما يكفل تكاملها وستتريتها، وبصتتورة خاصتتة: جمع 

ومعالجتها بدقة، وتحديثها في الوقت المناستتتتتتب،  هذه المعلومات وتخزينها في الستتتتتتجل االئتماني الخاص بالعميل،
وحفظها في مكان آمن، واالحتفاظ بنستتتتخ احتياطية منها، وضتتتتمان عدم دخول أي شتتتتخص غير مصتتتترح له بذلك 
إلى قاعدة بياناتها، وعدم اإلفصتتتتتتتتتتتتتاح عن أي معلومة ائتمانية لغير الجهات أو الغايات المحددة في القانون، وقد 

على التزام شتتتركات االستتتتعالم االئتماني بستتترية المعلومات االئتمانية وعدم اإلفصتتتاح عنها نص القانون اإلماراتي 
 .(4)إال وفقًا ألحكام القانون 

واعتبر القضتتتتتتاء أن تبادل المعلومات االئتمانية الخاصتتتتتتة بالعميل من قبل البنك واستتتتتتتخدام البنك لهذه البيانات    
لمطلوبة أحد حاالت اإلعفاء من االلتزام بالستتتر المصتتترفي التي المصتتترفية لتأستتتيس رفض البنك منح التستتتهيالت ا

تقع على عاتق كل من يصتتتتتتتتتل إليه هذا الستتتتتتتتتر بستتتتتتتتتبب وظيفته أو عمله، التي اعتبرت تبادل المعلومات المتعلقة 
من االستتتتتثناءات على التزام البنوك  بالعمالء بخصتتتتوص مديونياتهم لتوفير البيانات الالزمة لستتتتالمة منح االئتمان

                                                           
ي من الالئحتة التنفيتذية للقتانون االتحتاد 13/1من القتانون االتحتادي، المتادة 15و14من قانون المعلومات االئتمتانيتة، المتادتين15و12المتادتان ( 1)

 اإلماراتي.

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

 من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي اإلماراتي.  13/4من القانون االتحادي اإلماراتي، والمادة  13المادة ( 3)

من الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي  13/8من القانون االتحادي اإلماراتي، والمادة 17و11ومات االئتمانية، المادتينمن قانون المعل 6 المادة ( 4)
 اإلماراتي. 
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 . (1)الحفاظ على السر المصرفيب

، يتوجب على شركة االستعالم االئتماني الحصول على سادسًا: التزام شركة االستعالم االئتماني عند تصفيتها 
موافقة محافظ البنك المركزي عند إصتتتدار أي قرار بشتتتأن تصتتتفية شتتتركة االستتتتعالم االئتماني اختياريا أو نقل أي 

التعاقد مع أي جهة لممارستتة أي من األعمال التي تخولها الرخصتتة ممارستتتها، كما أنه من حقوقها والتزاماتها، أو 
يحظر على المصتتفي، في حال تصتتفية شتتركة االستتتعالم المصتترفي، التصتترف بالمعلومات االئتمانية أو نقلها إلى 

ة االستعالم االئتماني أي شركة أخرى، إال بموافقة البنك المركزي، ولم ينص القانون اإلماراتي على التزامات شرك
في حال تصتتفيتها، وخيرًا فعل القانون األردني بمعالجته االلتزامات شتتركة االستتتعالم االئتماني عند تصتتفيتها وذلك 

 (.2)نظرًا لطبيعة عمل هذه الشركات وتعاملها مع معلومات وبيانات ائتمانية سرية ال يجوز اإلفصاح عنه

تلتزم شتتتتركة االستتتتتعالم االئتماني بتوفير برامج وأنظمة معلومات سرررابعًا: الت كد مو  رررحة المعلومات االئتمانية، 
تضتتتتتتتتتمن دقة وصتتتتتتتتتحة المعلومات التي تحتفظ بها شتتتتتتتتتركات االستتتتتتتتتتعالم االئتماني في قاعدة بياناتها، وتقديم أي 

ن اإلماراتي على شتتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتتعالم االئتماني معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي، وقد رتب القانو 
حيث إن شركة االستعالم االئتماني ملزمة .(3)المسؤولية الكاملة في حال تقديم معلومات غير صحيحة وغير دقيقة

باتخاذ التدابير الالزمة، للتحقق من أن المصتتتدر الذي حصتتتلت عليه للمعلومات مصتتتدر موثو ، وتستتتتطيع شتتتركة 
 .(4)االحتجاج بأن عدم صحة المعلومات االئتمانية مرده إلى مزود المعلومات االستعالم االئتماني

 المبحث الثالث

 لشركات االستعالم االئتماني وأثاره القانونية التقرير االئتماني 

قانونية سنبحث في هذا المبحث التقرير االئتماني الذي تصدره شركات االستعالم االئتماني ثم تحديد األثار ال     
 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 أنشتتتتطة شتتتتركات االستتتتتعالم المصتتتترفي، وحصتتتترها بجمع المعلومات االئتمانية    
والتعامل معها وفقا ألحكام القانون، و عداد قاعدة بيانات خاصتتة بالعميل وفقا لألستتس والشتتروط التي يتم وتخزينها 

تحديدها، و عداد التقارير االئتمانية على النماذج المعتمدة من البنك المركزي، وتحديد الحالة االئتمانية للعميل وفًقا 

                                                           
 ، منشورات برنامج قرارك، نقابة المحامين النظاميين األردنيين. 15/10/2020، تاريخ 1200/2020قرار محكمة صلح جزاء العقبة، رقم  ( 1)

 من قانون المعلومات االئتمانية. 30و 17مادتان ال ( 2)

 من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي.  13/10والمادة  أ من نظام شركات المعلومات االئتمانية/15المادة ( 3)

المعلومات االئتمانية، وراجع القواعد المنظمة لعمل شتتتتركات االستتتتتعالم والتصتتتتنيف االئتماني الصتتتتادرة عن البنك المركزي  قانون من  22المادة  ( 4)
 .13المصري، مرجع سابق، الصفحة رقم 
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 .(1)لبرنامج النقاط االئتمانية المعتمدة

إصتتتدار التقرير االئتماني، العمل األستتتاستتتي لشتتتركات االستتتتعالم المصتتترفي، وذلك لغايات تقييم الحالة د ويع      
االئتمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها، في حاالت محددة حصتتتتتتتًرا، وهي تقديم العميل طلب ائتماني إلى 

تغيير أحكام وشتتتتتتتتتتروط عقد االئتمان، واالستتتتتتتتتتتعالم عن مقدم االئتمان، أو طلب زيادة مبلغ االئتمان أو جدولته أو 
أستتتتتتتتتتتتتباب عدم ستتتتتتتتتتتتتداد مبالغ االئتمان الممنوحة له أو التأخر في دفعها، وأي حالة أخرى يجيزها قانون المعلومات 

 (.2)االئتمانية والنظام الصادر بمقتضاه

 وز أن يتضمنها التقرير االئتمانيأواًل: البيانات التي ال يج

كات االستعالم االئتماني تضمين التقرير االئتماني المعلومات التالية عن العميل: أي معلومات ُيحظر على شر    
طبية أو متعلقة بحالته الصتتتتتتحية، وأي معلومات تتعلق بديانته، واألصتتتتتتل العرقي أو انتمائه الستتتتتتياستتتتتتي، وأي حكم 

أخرى تتعلق بحيتتاتتته قضتتتتتتتتتتتتتتتائي قطعي صتتتتتتتتتتتتتتتادر ضتتتتتتتتتتتتتتتده، متتا لم يكن متعلقتتا بحتتالتتته االئتمتتانيتتة، وأي معلومتتات 
الشتتتخصتتتية.ويشتتتمل الحظر تبادل أي معلومات متعلقة باألرصتتتدة، وأي حركات بنكية للعميل، وأي معلومات أخرى 

 .(3)ال تتعلق بحالته االئتمانية بشكل مباشر

علق وفيما يتعلق باألحكام القضتتتتتتائية التي ال يجوز أن يتضتتتتتتمنها التقرير االئتماني، هي تلك األحكام التي ال تت   
بالحالة االئتمانية للعميل بشتتتتتتكل مباشتتتتتتر، وال تمس ستتتتتتمعته الشتتتتتتخصتتتتتتية، أما األحكام القضتتتتتتائية المتعلقة بالحالة 
االئتمانية للعميل وتمس ستتتتتتتتمعته الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية، فمنه يتوجب أن ترد في التقرير االئتماني الذي تصتتتتتتتتدره شتتتتتتتتركات 

ل المتضتتتتتتتتتمنة إلزامه بمبالغ مالية أو األحكام االستتتتتتتتتتعالم االئتماني، مثل األحكام القضتتتتتتتتتائية الصتتتتتتتتتادرة بحق العمي
المتضتتتتتتمنة إشتتتتتتهار إعستتتتتتاره، وقد وردت اإلشتتتتتتارة إلى مستتتتتتألة التقرير االئتماني في إحدى الدعاوى المقدمة لشتتتتتتهر 

، أو األحكام المتعلقة بمنازعاته مع البنوك أو شتتتتتتتركات التستتتتتتتهيالت أو شتتتتتتتركات التأجير التمويلي أو (4)اإلعستتتتتتتار
الصادرة بحقه التي تمس الشرف والكرامة والنزاهة مثل قضايا االختالس والسرقة والفساد والتهرب األحكام الجزائية 

الضتتريبي والجمركي أو غستتيل األموال، ونص القانون اإلماراتي على وجوب أن يتضتتمن التقرير االئتماني األحكام 
 . (5)السجل االئتمانيوالقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في 

أما فيما يتعلق بالحالة المرضتتتتتتتتتتتتتية أو المعلومات الطبية المتعلقة بالحالة الصتتتتتتتتتتتتتحية للعميل التي ال يجوز أن    
من نظام شتتتتتتتركات  14من قانون المعلومات االئتمانية والمادة  25يتضتتتتتتتمنها التقرير االئتماني وفقًا ألحكام المادة 

                                                           
 قانون المعلومات االئتمانية. من 11راجع المادة  ( 1)

 من قانون المعلومات االئتمانية. 7راجع المادة  ( 2)

 من قانون المعلومات االئتمانية. 25المادة من نظام شركات المعلومات االئتمانية،  14راجع المادة  ( 3)

، منشتتورات برنامج قرارك، نقابة المحامين النظاميين 29/12/2019، تاريخ 580/2019بداية عمان/الغرفة االقتصتتادية رقم  محكمةراجع قرار  ( 4)
 األردنيين.

 حة التنفيذية الصادرة للقانون اإلماراتي. من الالئ 8/3المادة  ( 5)
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االتحتتادي اإلمتتاراتي بشتتتتتتتتتتتتتتتأن المعلومتتات االئتمتتانيتتة، نجتتد أن هتتذه  القتتانون من  5المعلومتتات االئتمتتانيتتة، والمتتادة 
النصتتتتتتتتتتتتوص بحاجة إلى تعديل، ألن الواقع العملي للبنوك وشتتتتتتتتتتتتركات التأجير التمويلي تأخذ بعين االعتبار الحالة 

اصتتتتتتتة في حالة المرضتتتتتتتية للعميل، ألن الحالة المرضتتتتتتتية للعميل قد تؤثر على مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته خ
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 ضتتتتتتتتتتتتمانات العقد وعلى حياة المؤمن وأن العميل عادة ما يفوض البنك بموجب 

لديه، من هنا فمن الباحث يجد أن المعلومات المتعلقة بالحالة  إدخاله ضتتتتتتتتمن بوليصتتتتتتتتة التأمين الجماعي المعتمدة
المرضتتتتية للعميل من المعلومات الضتتتترورية التي يجب أن يتضتتتتمنها التقرير االئتماني، لما لها من أثر قانوني في 

ما قضتتتتت  حالة وفاة العميل وكان البنك قد أبرم عقد تأمين على حياة العميل لتحديد التزامات شتتتتركة التأمين، وهذا
 . (1)به محكمة التمييز األردنية

ني، وفي هذا المجال يظهر لدينا السؤال التالي: هل تملك شركات االستعالم المصرفي، تضمين التقرير االئتما   
 تقديم الرأي بشتتتتأن المعلومات الواردة في التقرير، أو إعطاء رأي بخصتتتتوص منح، أو عدم منح العميل التستتتتهيالت

 المطلوبة؟

أن المنظومة القانونية لشركات االستعالم المصرفي في األردن لم تحظر على شركات االستعالم المصرفي مع    
القيام بمثل هذا العمل، فمنا إعطاء شتتتتتتركات االستتتتتتتعالم المصتتتتتترفي رأًيا بمنح أو عدم منح التستتتتتتهيل المطلوب، قد 

العميل لدعواه باالستتتتناد إلى درجة  يؤدي إلى النهوض بمستتتؤولية شتتتركات االستتتتعالم المصتتترفي، في حالة تأستتتيس
 .(2)تقييم الشركة للجدارة االئتمانية الذي بموجبه تم تقييم العميل موضوع التقرير االئتماني

وقد نصتتت الالئحة التنفيذية الصتتادرة بموجب القانون االتحادي اإلماراتي، بشتتأن المعلومات االئتمانية، صتتراحة    
ت االئتمانية تقديم استشارات، أو رأي الشركة الخاص بشأن المعلومات االئتمانية على أنه ال يشمل تقرير المعلوما

 .(3)الواردة في تقرير المعلومات االئتمانية، أو بوجوب منح أو عدم منح الشخص تسهيالت ائتمانية

كزي وقد تضتتتتتتمنت القواعد المنظمة لعمل شتتتتتتركات االستتتتتتتعالم، والتصتتتتتتنيف االئتماني الصتتتتتتادرة عن البنك المر    
المصتري، ما يستمى بالتصتنيف االئتماني، من خالل استتعمال البيانات الواردة في التقرير االئتماني، للوصتول إلى 
تقييم رقمي للعميل، وفًقا ألستتتتس إحصتتتتائية، تطبق على جميع العمالء، لتحديد درجة المخاطرة االئتمانية، المتعلقة 

 .(4)ول أجلهابمدى قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته، عند حل

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

ت التمويل المصتتترفي اإلستتتالمي، مرجع ستتتابق، المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االستتتتعالم المصتتترفي لخدمة شتتتركا قانون عوض، دور  ( 2)
 .65ص

 التنفيذية للقانون اإلماراتي.  الالئحةمن  9/4المادة  ( 3)

االستتتعالم والتصتتنيف االئتماني الصتتادرة عن البنك المركزي المصتتري، الصتتادرة عن إدارة مجلس البنك المركزي  شتتركاتالقواعد المنظمة لعمل  ( 4)
 .6الصفحة رقم  ،17/1/2006المصري، بتاريخ 
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 التي يتضمنها التقرير االئتماني ثانيًا: البيانات

قتتانون المعلومتتات االئتمتتانيتتة األردني، البيتتانتتات التي يحتويهتتا التقرير االئتمتتاني، وبتتالتتتالي فتتمنا التقرير  حتتدد    
 .(1)االئتماني يتضمن بيانات شخصية وبيانات مالية وبيانات ائتمانية

ا طبيبًيا أم البيانات الشررررخصررررية للتقرير االئتماني،  -1 تشتتتتتمل الهوية الشتتتتتخصتتتتتية للعميل، ستتتتتواء أكان شتتتتتخصتتتتتً
اعتبارًيا ألن ما يقوم به البنك مع العميل يعتبر تصتتتتتتتتتتتتترًفا قانونًيا، فكان ال بد من التأكد من هوية العميل، تجنًبا 

وتمويل اإلرهاب األردني البنوك، ببذل العناية  للتعاقد مع شتتتتتتتتتخص وهمي. وقد ألزم قانون مكافحة غستتتتتتتتتل األموال
الواجبة، للتعرف على هوية العميل وأوضتتتتتتتاعه القانونية ونشتتتتتتتاطه، والغاية من عالقة العمل وطبيعتها، والمستتتتتتتتفيد 
الحقيقي من العالقة القائمة بين هذه الجهات والعميل، والتحقق من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم 

إطار عالقة مستتتتتتتمرة، وتستتتتتتجيل البيانات المتعلقة بذلك واالحتفاظ بها، وعدم التعامل مع األشتتتتتتخاص مجهولي في 
الهوية أو ذوي األستتتماء الصتتتورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشتتتركات الوهمية، ومستتتك ستتتجالت بيانات التعرف 

ات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ على هوية العمالء، والمستتتتتتتتتتتتتفيدين الحقيقيين لمدة ال تقل عن خمس ستتتتتتتتتتتتنو 
.وكذلك يعتبر عنوان العميل، من البيانات الشتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتية التي يتضتتتتتتتتتمنها التقرير االئتماني، (2) انتهاء عالقة العمل

ومعرفة عنوان العميل يعتبر ضتتتمانة مهمة للبنك والغير، خاصتتتة في مجال المراستتتالت و رستتتال كشتتتوف الحستتتاب، 
 تقاضي، تجنًبا لبطالن تباليغ أورا  الدعوى. وعند استعمال البنك لحق ال

وقد ذهب القضتتاء إلى أن االستتتعالم لدى دائرة األحوال المدنية والبنك المركزي ونظام القضتتايا يكون للتأكد من    
صتتتتتحة الهوية وشتتتتتخصتتتتتية العميل، والتحقق من الشتتتتتيكات المرتجعة على حستتتتتاب العميل، والتحقق من عدم وجود 

 . (3)وعدم وجود التزامات أو تسهيالت لدى بنوك أخرى  قضايا على العميل،

، تشمل مهنة العميل والسمعة المالية والتجارية للعميل، وذلك لتحديد المركز البيانات المالية للتقرير االئتماني -2
ملية المالي له، تجنًبا للتعامل مع أصتتتحاب المهن غير المشتتتروعة، ولضتتتمان ستتتداد العميل لديونه المترتبة على الع

ونت شعوًرا بالمسؤولية تجاه  المصرفية.ويقصد بالسمعة المالية: مجموعة الصفات التي إذا اتحدت بحق العميل، كا
ديونه.وتظهر أهمية هذا البيان، من بيانات التقرير االئتماني ألن البنك ملزم بواجب الحيطة والحذر واليقظة، عند 

تي على وجوب أن يتضتتتتتتتتتتتتتمن التقرير االئتماني البيانات المالية االستتتتتتتتتتتتتتعالم عن العميل، وقد نص القانون اإلمارا
 .(4)للعميل وااللتزامات المالية المترتبة عليه واألصول المثقلة بأي رهون أو ضمان

، تشتتتتتتتتتتتمل قيمة القرض، أو الحد األدنى االئتماني المصتتتتتتتتتتترح، الرصتتتتتتتتتتتيد البيانات االئتمانية للتقرير االئتماني-3
لضتتتتتمانات المقدمة، أنماط الستتتتتداد المتعلقة بالعميل، ستتتتتواء المعلومات اإليجابية، التي المستتتتتتخدم، نوع التستتتتتهيل، ا

                                                           
 من قانون المعلومات االئتمانية. 2المادة  ( 1)

 من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 14المادة  ( 2)

 ، منشورات برنامج قرارك، نقابة المحامين النظاميين األردنيين.6/1/2012، تاريخ 4469/2019عمان رقم  غربقرار محكمة صلح جزاء  ( 3)

 من الالئحة التنفيذية للقانون اإلماراتي. 8/1، المادة 84-74االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية، مرجع سابق، صبوخرص،  ( 4)
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تعبر عن قيام العميل بالوفاء بالتزاماته في مواعيد استتتتتحقاقها، أو المعلومات الستتتتلبية التي تتعلق بعدم قدرة العميل 
قضتتتتتتتتائية الصتتتتتتتتادرة بحق العميل المتعلقة ، أو األحكام ال(1)على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك الشتتتتتتتتيكات المرتجعة

بحالته االئتمانية، مثل األحكام المتعلقة بمعستتتتتتتتتتاره أو الحجوزات على أمواله. ولم يحدد قانون المعلومات االئتمانية 
، في حين أن قانون مكافحة غستتتتتتتتتل األموال وتمويل اإلرهاب (2)األردني المدة الزمنية التاريخية للبيانات االئتمانية 

، وقد نص القانون اإلماراتي على وجوب أن يتضتتتتتتتتتتتمن التقرير االئتماني أي (3)هذه المدة بخمس ستتتتتتتتتتتنوات قد حدد
.كما يجب (4)معلومات عن عجز العميل أو امتناعه عن ستداد المبالغ المترتبة بذمته والقرارات الصتادرة بهذا الشتأن

ة بتاريخ إعداده، التي تعكس الحالة االئتمانية أن يتضتتتمن التقرير االئتماني، أحدث المعلومات المتوافرة لدى الشتتترك
 .(5)للعميل

 ثالثًا: االعتراض على مضمون التقرير االئتماني.

الئتماني اللعميل االعتراض لدى شركة االستعالم االئتماني على أي من معلوماته االئتمانية الواردة في تقريره      
انية عنها، وفي هذه الحالة تقوم شتتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتتعالم االئتماني بمبالا مزود البيانات، الذي قدم المعلومات االئتم

ثم  يل، ويقوم مزود البيانات بتقديم رده على االعتراض،المعترض عليها، بنستتتخة من االعتراض الذي تقدم به العم
 تصدر شركة االستعالم االئتماني قرارها في االعتراض المقدم، الذي ال يخرج عن فرضين: 

رفض االعتراض: في حال رفض مزود البيانات االعتراض، تقوم الشتتتتركة باإلشتتتتارة إلى مضتتتتمون االعتراض  (أ
 بالعميل، وفي أي تقرير ائتماني يصدر عنها. ونتيجته، في قاعدة البيانات الخاصة 

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

 الل األشهر الستة السابقة لتاريخ قبول االعتراض. تسلمت التقرير االئتماني، خ
ويتوجب على شتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتعالم االئتماني، ومزود البيانات، القيام باإلجراءات الالزمة، للتأكد من صتتتتتتتتتتتتحة    

المعلومات االئتمانية ودقتها، وتعديلها إذا تبين أن أيا منها غير مشتتتتتتروعة أو غير صتتتتتتحيحة، وذلك وفًقا لألستتتتتتس 
المقررة، والقرار الصتتتتادر من مزود البيانات، أو من شتتتتركة االستتتتتعالم المصتتتترفي، بعدم تعديل البيانات، والمعايير 

ليس قطبًيا، و نما يجوز االعتراض عليه بطلب خطي يقدمه العميل إلى البنك المركزي، لدراستتتتتتتتتتتتتتة االعتراض أو 
البنك المركزي بأي من المعلومات ذات  تعديل المعلومات االئتمانية، وتلتزم شتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتعالم االئتماني بتزويد

العالقة باالعتراض، وفًقا لما يحدده البنك المركزي، فمن لم تتم تستتتتتتتتتتتتتوية الخالف ودًيا، يحق للعميل اللجوء إلى 

                                                           
 ج قانون المعلومات االئتمانية النقاط الستتتتتتتتتتتتتتلبية بأنها المعلومات الواردة في التقرير االئتماني للعميل التي تتعلق بمخفاقه في/19عرفت المادة  ( 1)

 الوفاء بالتزاماته وتؤدي إلى عدم منحه االئتمان.

 المعلومات االئتمانية. من قانون  2المادة  ( 2)

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  قانون من  14المادة  ( 3)

 للقانون اإلماراتي.  التنفيذيةمن الالئحة  8/2المادة  ( 4)

 .المعلومات االئتمانية ب من قانون /16المادة  ( 5)
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 .(1)محكمة البداية، التي يقع المركز الرئيسي لشركة االستعالم االئتماني، ضمن اختصاصها المكاني

علومات االئتمانية األردني مجموعة من اإلجراءات لالعتراض على التقرير وقد تضتتتتتتتتتتتتتمن نظام شتتتتتتتتتتتتتركات الم   
االئتماني، وِمن ذكر أنه يتوجب على شتتتتتركة االستتتتتتعالم االئتماني إعالم العميل خطًيا بأن له الحق في االعتراض 

لعميل بيان على أي معلومات ائتمانية وردت في التقرير االئتماني عند تستتتتتتتتتتتليمه نستتتتتتتتتتتخة منه، وأنه يتوجب على ا
أستتتتباب االعتراض، وقيام شتتتتركة االستتتتتعالم االئتماني بوضتتتتع إشتتتتارة في الستتتتجل االئتماني للعميل تتضتتتتمن ستتتتبب 
االعتراض، واإلشتتتارة إلى مضتتتمون االعتراض ونتيجته بعد الفصتتتل فيه، و ذا تبين بعد دراستتتة االعتراض أن ستتتبب 

عالم االئتماني، فعليها تصتتتحيح الخطأ خالل مدة ال عدم صتتتحة أو دقة المعلومات االئتمانية، يتعلق بشتتتركة االستتتت
تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ استالم االعتراض.و ذا تبين أن سبب عدم صحة أو دقة المعلومات االئتمانية 
يتعلق بمزود البيانات، فعلى الشتتتتتتركة تزويده بنستتتتتتخة من االعتراض خالل مدة ال تزيد على ستتتتتتبعة أيام من تاريخ 

، وعليه البت فيه خالل خمستتة أيام عمل من تاريخ تستتلمه له و بالا الشتتركة بالنتيجة، مع اتخاذ ما يلزم تستتلمها له
  .(2)من إجراءات لتصحيحها خالل مدة ال تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ البت فيه

 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لشركات االستعالم االئتماني

 القانونية للعميل الُمستعلم عنه الضماناتأواًل: 

 قد نص قانون المعلومات االئتمانية األردني على مجموعة من الضمانات التي تحفظ حقو  العميل: 

وجوب وجود تصريح اطالع خطي من العميل بخصوص تبادل المعلومات االئتمانية الخاصة به، أو إصدار  -1
ت أو مقدم االئتمان أو شتتتتتركة االستتتتتتعالم االئتماني، ويعراف تصتتتتتريح تقرير ائتماني متعلق به ِمن ِقبل مزود البيانا

االطالع بأنه موافقة العميل الخطية، التي يستتتتتتمح بمقتضتتتتتتاها لمقدم االئتمان، باالطالع على المعلومات االئتمانية 
تصريح، إذا على ذلك، بحيث يعفى من الحصول على هذا ال الخاصة به لدى الشركة وتبادلها، إال أنه يرد استثناءً 

 .(3)كان مقدم االئتمان بنك أو شركة تأمين أو أي جهة أخرى يوافق عليها محافظ البنك المركزي 

وقد أجاز قانون البنوك األردني للبنوك، تبادل المعلومات المتعلقة بالعمالء ستتتتواء أكانت بخصتتتتوص مديونياتهم    
لشتتتيكات المرتجعة دون تستتتديد، أم أي أعمال أخرى لتوفير البيانات الالزمة لستتتالمة منح االئتمان، أم بخصتتتوص ا

يراها البنك المركزي الزمة لتعلقها بسالمة العمل المصرفي، وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو 
جهتتتات أخرى يوافق عليهتتتا البنتتتك المركزي، لتستتتتتتتتتتتتتهيتتتل تبتتتادل هتتتذه المعلومتتتات، استتتتتتتتتتتتتتثنتتتاًء من مبتتتدأ الستتتتتتتتتتتتتريتتتة 

بهذه الشتتتتركات شتتتتركات االستتتتتعالم االئتماني، المنشتتتتأة بموجب قانون المعلومات االئتمانية المصتتتترفية.والمقصتتتتود 

                                                           
 المعلومات االئتمانية. من قانون  22و 21و 20و 2المواد  ( 1)

 من نظام شركات المعلومات االئتمانية. 18و 17المادتان  ( 2)

 من قانون المعلومات االئتمانية. 8و 2المادتان ( 3)
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 .(1)األردني

وجود اتفا  خطي بين شتتتتتتتركة االستتتتتتتتعالم االئتماني وبين مزود البيانات أو مقدم االئتمان، وأن يتضتتتتتتتمن هذا  -2
صتتتتتتتتتتتتتحة ودقة المعلومات وحمايتها، و االتفا  متطلبات و جراءات الحفاظ على ستتتتتتتتتتتتترية وأمن المعلومات والبيانات

والبيانات التي يتم تبادلها، والمواعيد واآلليات المحددة لذلك، وتحديد مستتتتؤولية كل من أطراف االتفاقية بخصتتتتوص 
 .(2)تنفيذ أحكامها

التزام مقدم االئتمان الذي يرغب في الحصتتتتتتتتول على خدمة من شتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتعالم االئتماني، بمعالم العميل  -3
بمجموعتة من األمور، تتمثتل بتالغتايتة من الحصتتتتتتتتتتتتتول على المعلومتات االئتمتانيتة، حق العميتل في االطالع على 

ا، وكذلك التزام مقدم االئتمان المعلومات االئتمانية الخاصتتتتتتتتتتتتتة به، تصتتتتتتتتتتتتتحيح أي خطأ ورد فيها واالعتراض عليه
باالحتفاظ بتصتتتتتتتتتتتتتتاريح االطالع لمدة عقد االئتمان أو أي مدة يتم تحديدها، والتزام مقدم االئتمان بتزويد العميل 

 .(3)بنسخة من التقرير االئتماني عندما يتم حجب االئتمان عنه

 مسؤولية شركات االستعالم المصرفيثانيًا: األساس القانوني ل

 قدية لشركات االستعالم االئتمانيالمسؤولية الع-1

عقد تقديم إن العالقة القانونية ما بين شتتركة االستتتعالم االئتماني والطرف المتضتترر هي عالقة عقدية، بموجب    
معلومات االئتمان، وهو عقد محله تقديم المعلومات االئتمانية مقابل أجر محدد، يبرم بين شتتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتتعالم 

ي وبين مزود البيانات من جهة، للحصتتتتتتتتتتتول على المعلومات االئتمانية الخاصتتتتتتتتتتتة بالعميل، وبين شتتتتتتتتتتتركة االئتمان
 .(4)االستعالم االئتماني والجهة المستعلمة مقدم االئتمان

وبالتالي فمن أستتتتتاس مستتتتتؤولية شتتتتتركات االستتتتتتعالم االئتماني هو المستتتتتؤولية العقدية الواردة في القانون المدني،    
نون المعلومات االئتمانية األردني قد اشتتتتتتترط على شتتتتتتركات االستتتتتتتعالم االئتماني وجود عقد استتتتتتتعالم طالما أن قا

خطي بينها وبين مقدم االئتمان أو الجهة التي ستتتتتتتمنح العميل التمويل.مع اإلشتتتتتتارة إلى أن الهدف من المستتتتتتؤولية 
إلى ردع شركات االستعالم المصرفي  المدنية ال يقتصر على جبر الضرر الذي قد يلحق بالمتضرر، و نما يتعداه 

 (5)من القيام بمصدار تقارير ائتمانية غير صحيحة.

                                                           
بتاريخ  4448الجريدة الرستتتتتمية رقم  من عدد 2950، المنشتتتتتور على الصتتتتتفحة 2000لستتتتتنة  28د من قانون البنوك وتعديالته رقم /74المادة  ( 1)

1/8/2000. 

 من نظام شركات المعلومات االئتمانية. 16المادة  ( 2)

 من نظام شركات المعلومات االئتمانية.  19المادة  ( 3)

عبود، مصتتتتتتادر التزام المصتتتتتترف بتقديم معلومات االئتمان المالي، بحث، مجلة رستتتتتتالة الحقو ، الستتتتتتنة الخامستتتتتتة، العدد األول،  حمديةكاظم،  ( 4)
من قانون  9المادة من قانون المعلومات االئتمانية بشتتتتتتتتتتتتتتأن تعريف مقدم االئتمان ومزود البيانات، وراجع  2المادة ، راجع 203، ص2013

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

 من قانون المعلومات االئتمانية. 22و 15من القانون المدني األردني، المادتين  256، 364، 363، 87المواد  ( 5)



1202(،1(، العدد)2، المجلد)ات القانونيةــــــمجلة جامعة الزيتونة االردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (2), Issue (1), 2021 

 

 94         2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©

الخطأ العقدي وبالتالي يشترط لقيام مسؤولية شركات االستعالم االئتماني توافر أركان المسؤولية العقدية وهي:    
وهو إخالل شتتتتتتتتتتتتتركة االستتتتتتتتتتتتتتعالم االئتماني بااللتزام العقدي والقانوني الناتج عن انحرافها عن القيام بااللتزامات 
المفروضتتتة عليها بموجب عقد االستتتتعالم، وحيث إن شتتتركات االستتتتعالم االئتماني من المؤستتتستتتات التي لها صتتتلة 

العناية والدقة المتناهية عند تداولها للبيانات والمعلومات  مباشتتتتتتتتتتتتترة بقطاع البنوك، فمنه يتوجب عليها أن تبذل
وقد يدخل فعل الشتتتتركة ضتتتتمن باب الخطأ الجستتتتيم المتهور، الذي يقترب من االئتمانية موضتتتتوع عقد االستتتتتعالم، 

وعليهتتتا االلتزام بتتتالحرص العتتتام التتتذي يفرضتتتتتتتتتتتتتتتته عليهتتتا القتتتانون والعرف المصتتتتتتتتتتتتترفي تجتتتاه هتتتذه ستتتتتتتتتتتتتوء النيتتتة، 
ضتترر الذي البد من تحققه حتى تترتب المستتؤولية في ذمة المدين، وأنا من يتحمل عبء إثبات هذا المعلومات.وال

الضتتتتترر هو العميل ألنه هو الذي يدعي وجوده، والضتتتتترر الناتج عن عمل شتتتتتركة االستتتتتتعالم االئتماني قد يكون 
م، وقد يكون معنويًا يمس ماديًا نتيجة عدم منح العميل المتضتتتتتترر التمويل المطلوب نتيجة خطأ شتتتتتتركة االستتتتتتتعال

ما بين الخطأ العقدي والضتتترر، بحيث يكون الضتتترر  ستتتمعة العميل الُمستتتتعلم عنه وثقته التجارية.وعالقة الستتتببية
الذي لحق بالعميل الُمستتتتعلم عنه نتيجة لفعل شتتتركة االستتتتعالم االئتماني، وقد استتتتقَر االجتهاد القضتتتائي لمحكمة 

 .(1)فر هذه األركانالتمييز األردنية على وجوب توا

ومن صتتتور الخطأ التي قد تصتتتدر عن شتتتركة االستتتتعالم االئتماني، مستتتؤولية الشتتتركة عن المعلومات الكاذبة،     
حيث إنه يوجد التزام قانوني على الشتتتتتتتتتتتركة يتمثل بواجب الحيطة والحذر أو التبصتتتتتتتتتتتر واالحتياط عند تعاملها مع 

ع المعلومات الصحيحة والحديثة الدقيقة عن العميل والوضع المالي المعلومات االئتمانية، بحيث يتوجب عليها جم
له، وتجنب تقديم معلومات ناقصتتتتتتة وغير متكاملة عن الوضتتتتتتع االئتماني للعميل، والمحكمة هي من تحدد النقص 
في المعلومات ومدى تأثير هذا النقص من خالل الخبرة الفنية المتخصصة في هذا المجال، باالعتماد على سلوك 
الشتتتخص اليقظ المتبصتتتر، وفًقا لما تفرضتتته عليه قواعد المهنة، وكذلك كتم شتتتركة االستتتتعالم االئتماني للمعلومات 
واالمتناع عن ذكر المعلومات كاملة حول الوضتتتتع المالي للعميل، وعدم قيام شتتتتركة االستتتتتعالم االئتماني بالتحذير 

ح تقرير ائتماني مخالف للواقع، وعدم قيام شتتتركة حول مخاطر المنتجات المالية بشتتتكل صتتتحيح، مما يؤدي إلى من
 .(2)االستعالم االئتماني بمجراء التعديالت على مضمون التقرير االئتماني بعد االعتراض عليه

ويتوجب على مقدم االئتمان، أن يراعي العناية الواجبة عند االعتماد على التقرير االئتماني، بحيث يكون مقدم    
االئتمان مسؤواًل عن القرارات التي يتخذها، دون االعتماد المفرط على نتائج التقرير االئتماني الذي تصدره شركات 

المخاطر الواردة في التقرير، وأن يبذل عناية الشخص المعتاد، عند االستعالم االئتماني، و نما يتوجب عليه تحليل 

                                                           
، قرارات محكمة 229، 2012، 211، 203د مستتتتقاوي، مستتتتؤولية المصتتتتارف تجاه العمالء في عمليات التمويل المصتتتترفي، مرجع ستتتتابق، ص ( 1)

منشتتتتتتتتتورات ، 22/1/2020، تاريخ 5239/2019، 5/8/2020، تاريخ 5966/2019، 11/8/2020، تاريخ 5206/2019التمييز األردنية 
 ين األردنيين.برنامج قرارك، نقابة المحامين النظامي

من قانون المعلومات االئتمانية، أحمد وعبدالكريم، المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر  22و 21المادتان  ( 2)
 .282-273االئتمانية، مرجع سابق، ص
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 .(1)االعتماد على التقرير االئتماني

وطالما أن مستتتتتؤولية شتتتتتركة االستتتتتتعالم االئتماني مستتتتتؤولية عقدية  فمن التعويض عن الضتتتتترر يقتصتتتتتر على    
ة، وال يتم التعويض عن الكستتتتتتتب الضتتتتتتترر المادي الواقع فعال دون التعويض عن الكستتتتتتتب الفائت أو فوات المنفع

 . (2)الفائت إال في حالتي الغح أو الخطأ الجسيم، وهذا ما استقرا عليه اجتهاد محكمة التمييز األردنية

  لشركات االستعالم االئتماني المسؤولية الناتجة عو فعل المنتجات -2

هناك من الفقه من يؤستتتتتتس مستتتتتتؤولية شتتتتتتركات االستتتتتتتعالم االئتماني على أستتتتتتاس المستتتتتتؤولية الناتجة عن فعل    
المنتجات، باعتبار أن عمل شتتتتتتركات االستتتتتتتعالم االئتماني يدخل ضتتتتتتمن مفهوم منتجات االئتمان، التي تقوم فقط 

إال أن هذه النظرية واجهت النقد  ألن بمجرد وقوع الضرر، دون اشتراط وجود خطأ من شركة االستعالم االئتماني.
 .(3)منتجات التقرير االئتماني ليست منتجات، و نما تدخل ضمن باب اآلراء

 لمسؤولية الموضوعية لشركات االستعالم االئتماني ا -3

نية بسبب الطبيعة الخاصة لعمل شركات االستعالم المصرفي، وتعاملها مع المعلومات والبيانات المالية واالئتما   
لألشتتتتتتتخاص، وصتتتتتتتعوبة إثبات خطأ هذه الشتتتتتتتركات أحياًنا، ال بد من إقامة مستتتتتتتؤوليتها على أستتتتتتتاس المستتتتتتتؤولية 
الموضتتتتتوعية التي تقوم على فكرة تحمل شتتتتتركة االستتتتتتعالم االئتماني لمخاطر المهنة، بحيث تقوم مستتتتتؤوليتها على 

 .(4)لبنك لمخاطر المهنةالضرر فقط دون اشتراط وجود خطأ من قبلها، قياًسا على نظرية تحمل ا

 الخاتمة:

قانونية حاولنا قدر اإلمكان اإلجابة على األسئلة التي تم طرحها في إشكالية البحث، من خالل تحديد الطبيعة ال   
لعمل شتتتتتتتتركات االستتتتتتتتتعالم االئتماني أو المصتتتتتتتترفي، وبحث االلتزامات التي فرضتتتتتتتتها قانون المعلومات االئتمانية 

مانية لمركزي، وتنظيم عملية تبادل المعلومات االئتاألردني عليها عند ممارستتتتتتتتها لعملها وخضتتتتتتتوعها لرقابة البنك ا
عرفية مع الجهات ذات العالقة، وقيام مستتتتتتتتتتتؤولية هذه الشتتتتتتتتتتتركات مدنًيا في حال إخاللها بااللتزامات القانونية أو ال

 المفروضة عليها.وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات: 

 أواًل: النتائج 

يقتصتتتر على العميل، و نما يشتتتمل الوكيل الذي يعمل لحستتتاب العميل، وشتتتريك نطا  االستتتتعالم االئتماني ال  -1
                                                           

 .280و 279تقديرها للمخاطر االئتمانية، مرجع سابق، ص، المسؤولية المدنية لوكاالت التصنيف االئتماني عن سوء وعبدالكريمأحمد  ( 1)

منشتتتورات برنامج هيئة عامة،  1056/1999، 3052/2014، 3555/2015، 175/2015قرارات محكمة التمييز األردنية بصتتتفتها الحقوقية  ( 2)
 قرارك، نقابة المحامين النظاميين األردنيين.

 .272الت التصنيف االئتماني عن سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية، مرجع سابق، ص، المسؤولية المدنية لوكاوعبدالكريمأحمد  ( 3)
ين، أبو عرابي، غازي، مستتؤولية البنك العقدية عن عدم تحصتتيل قيمة األورا  التجارية، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الثالث للقانونين المصتتري ( 4)

 .6و 5، ص2002يعي، القاهرة، الجمبية المصرفية لالقتصاد السياسي واإلحصاء التشر 
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 العميل في مشروعه موضوع التمويل، وكفيل العميل.
  تخضع شركات االستعالم االئتماني لرقابة البنك المركزي األردني، من الناحية القانونية والتنظيمية.  -2
ات انوني لشركات االستعالم المصرفي، بأن تكون شركة ذحدد قانون المعلومات االئتمانية األردني الشكل الق -3

  مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة.
يعتبر إصتتتدار التقرير االئتماني العمل األستتتاستتتي لشتتتركات االستتتتعالم االئتماني لغايات تقييم الحالة االئتمانية  -4

 .للعميل
إن المعلومات الواردة في التقرير االئتماني، الذي تصتتتدره شتتتركات االستتتتعالم االئتماني، ليستتتت قطبية، و نما  -5

 يجوز االعتراض ومن ثم اللجوء إلى القضاء. 
أو إصدار تقرير ائتمان بحق أي عميل، إال  لشركة االستعالم االئتماني، تبادل المعلومات االئتمانيةال يجوز  -6

تصتتتتتتتتتتريح اطالع خطي منه، ووجوب وجود عقد استتتتتتتتتتتعالم ائتماني خطي بين شتتتتتتتتتتركة  بعد الحصتتتتتتتتتتول على
 االستعالم االئتماني وبين مزود البيانات أو مقدم االئتمان.

لتأكد من صحة المعلومات يتوجب على شركة االستعالم االئتماني الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وا -7
  لمتبصر.وفقًا لسلوك الشخص اليقظ ا، االئتمانية

 إن أساس المسؤولية المدنية لشركات االستعالم االئتماني، هي المسؤولية العقدية.  -8
يتوجب على البنوك مراعاة العناية الواجبة عند االعتماد على التقرير االئتماني، دون االعتماد المفرط على  -9

 . نتائج التقرير االئتماني الذي تصدره شركات االستعالم االئتماني
 التو يات:  ثانًيا:

تعديل قانون المعلومات االئتمانية، وذلك بمنع شتتتتركات االستتتتتعالم االئتماني من إعطاء رأيها الخاص، بشتتتتأن  -1
المعلومتتات االئتمتتانيتتة الواردة في تقرير المعلومتتات االئتمتتانيتتة، على غرار متتا نص عليتته القتتانون االتحتتادي 

 اإلماراتي. 
االئتمانية بالنص على مدة معينة تلتزم خاللها شتتتتركة االستتتتتعالم من قانون المعلومات  12تعديل نص المادة  -2

االئتماني باالحتفاظ بالمعلومات االئتمانية أستتتتتتتتتتتتتوة بالقانون االتحادي اإلماراتي الذي حدد هذه المدة بعشتتتتتتتتتتتتتر 
 سنوات.

من قانون المعلومات االئتمانية لتصتتتتتبح)أي حكم قضتتتتتائي قطعي صتتتتتادر ضتتتتتده ما لم  25تعديل نص المادة  -3
متعلقا بحالته االئتمانية وستتتمعته الشتتتخصتتتية(، وذلك ليشتتتمل التقرير االئتماني األحكام القضتتتائية المتعلقة  يكن

 بسمعة العميل الشخصية.
من قانون المعلومات االئتمانية لتصتتتتبح )أي معلومات طبية أو متعلقة بحالته الصتتتتحية 25تعديل نص المادة  -4

ل على الوفاء بالتزاماته(، لما لها من أثر قانوني في حالة وفاة مالم يكن لهذه المعلومة أثر على قدرة العمي
 العميل وكان البنك قد أبرم عقد تأمين على حياة العميل لتحديد التزامات شركة التأمين.

على مستتتتتتتتتتتتتتألة ربط البنك المركزي باعتباره الجهة من قانون المعلومات االئتمانية بالنص  26تعديل المادة  -5
 االستعالم االئتماني بقاعدة البيانات الموجودة لدى الشركة، أسوًة بالقانون اإلماراتي. الرقابية على شركات
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 :المراجع المصادر

 أواًل: المعاجم

 معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط. -1
 ثانًيا: الرسائل الجامعية

رسالة دكتوراه، جامعة مسقاوي، لبنى عمر، مسؤولية المصارف تجاه العمالء في عمليات التمويل المصرفي،  -1
 .2004بيروت، كلية الحقو ، 

 ثالثًا: األبحاث 

إبراهيم، متيم أحمد، مستتتتؤولية المصتتتترف المدنية تجاه الكفيل في عقود االئتمان المصتتتترفي، بحث منشتتتتور في  -1
 .2014، 2، ملحق رقم 41مجلة دراسات الجامعة األردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد رقم 

ازي، مستتتتتتؤولية البنك العقدية عن عدم تحصتتتتتتيل قيمة األورا  التجارية، بحث مقدم في المؤتمر أبو عرابي، غ -2
العلمي الثالث للقانونين المصتتتتريين، الجمبية المصتتتترفية لالقتصتتتتاد الستتتتياستتتتي واإلحصتتتتاء والتشتتتتريع، القاهرة، 

2002. 
ت التصتتتتتنيف االئتماني عن أحمد وعبد الكريم، محمد ستتتتتليمان وعبدالكريم صتتتتتالح ، المستتتتتؤولية المدنية لوكاال -3

سوء تقديرها للمخاطر االئتمانية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد رقم 
 ، ديسمبر.2، العدد رقم 14

بوخرص، عبدالعزيز، االستعالم المصرفي وسيلة للحد من المخاطر البنكية، بحث منشور في مجلة الدراسات  -4
 انونية، العدد الرابع.والبحوث الق

حمدية عبود كاظم، مصتتتادر التزام المصتتترف بتقديم معلومات االئتمان المالي، بحث منشتتتور في مجلة رستتتالة  -5
 .2013الحقو ، السنة الخامسة، العدد األول، 

زاينة، أيت وازو، مستتتتؤولية البنك المركزي في مواجهة خطر التعثر المالي للبنوك والمؤستتتتستتتتات المالية، بحث  -6
 .2019، ديسمبر 3، العدد رقم 10شور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد رقم من

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

المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االستتتتتتتتتتتتتتعالم المصتتتتتتتتتتتتترفي لخدمة عوض، هاني محمد، دور قانون  -8
شتتتتتتركات التمويل المصتتتتتترفي اإلستتتتتتالمي، بحث منشتتتتتتور في مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، اإلصتتتتتتدار 

 .2018األول، السنة الثانية، 
جلة رستتتتالة الحقو ، كاظم، حمدية عبود، مصتتتتادر التزام المصتتتترف بتقديم معلومات االئتمان المالي، بحث، م -9

 .2013السنة الخامسة، العدد األول، 
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 :األحكام القضائيةرابعًا: 
 .منشورات قرارك -1
 نقابة المحامين النظامين األردنيين. مجلة -2

 القوانيو: خامساً 

بشتتتتتأن المعلومات االئتمانية، المنشتتتتتور في الجريدة الرستتتتتمية، 2010لستتتتتنة  6االتحادي اإلماراتي رقم  القانون  -1
 .13/10/2010، تاريخ 40العدد رقم 

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

من عدد الجريدة الرستتتمية رقم  2950، المنشتتتور على الصتتتفحة 2000لستتتنة  28البنوك وتعديالته رقم  قانون  -3
 .1/8/2000بتاريخ 4448

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

من عدد الجريدة  3071، المنشتتتتور على الصتتتتفحة 2010 لستتتتنة 15قانون المعلومات االئتمانية المؤقت رقم  -5
 .1/6/2010بتاريخ  5034الرسمية رقم 

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

، المنشتتتتتورة في الجريدة 2014لستتتتتنة 16ار مجلس الوزراء اإلماراتي رقم الالئحة التنفيذية الصتتتتتادرة بموجب قر  -7
 .30/4/2014، تاريخ 44، السنة 563الرسمية، العدد 

من عدد الجريدة  3746، المنشتتتتتتور على الصتتتتتتفحة 2011لستتتتتتنة 36نظام شتتتتتتركات المعلومات االئتمانية رقم -8
 .1/8/2011بتاريخ  5106الرسمية رقم 

 سادسًا: أوراق العمل.  

نية، محمد يستتر، تطوير أنظمة االستتتعالم االئتماني ومركزيات المخاطر، صتتندو  النقد العربي، أبو ظبي، بر  -1
 ، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.2008

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

منال، منصتتتتتتتور، إدارة المخاطر االئتمانية ووظيفة المصتتتتتتتارف المركزية القطرية واإلقليمية، ورقة عمل مقدمة  -3
 للملتقى العلمي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحكومة العالمية، المنعقد في الجزائر.
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