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 جملس الوزراء
 2019لسنة  9قانون رقم 

 بشأن تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية
 بعد االطالع على الدستور ، -
ـــــون رقــــم  - ـــــادر  ل انـ  1960لســــنة  16وعلــــى قــــانون اـــــ اء الــ

 وال ــوانني املعدلة له ،
وعلـى قــانون ااءـراءات وااا مــات اـ ائيــة الــادر  ل ــانون رقــم  -

 وال وانني املعدلة له ، 1960لسنة  17
يف شأن الن د وبنك الكويت  1968لسنة  32وعلى ال انون رقم  -

 املر  ي وتنظيم املهنة املـرفية وال وانني املعدلة له ،
 ملرسـوم  ل ـانون وعلى قانون املرافعـات املدنيـة والتراريـة الــادر  -

 وال وانني املعدلة له ، 1980لسنة  38رقم 
ـــم  - ـــانون رق ـــانون املـــداب الــــادر  ملرســـوم  ل  ـــى ال  لســـنة  67وعل

 ، 1996لسنة  15واملعدل  ل انون رقم  1980
ـــم  - ـــانون رق ـــانون الترـــارة الــــادر  ملرســـوم  ل  ـــى ق لســـنة  68وعل

 وال وانني املعدلة له ، 1980
يف شأن دعم العمالـة الوطنيـة  2000لسنة  19ون رقم وعلى ال ان -

 32وتشريعها للعمل يف اـهات غري احلكومية واملعدل  ل انون رقـم 
 ، 2003لسنة 

يف شــأن شنشــاء نظــام لترميــ   2001لســنة  2وعلــى ال ــانون رقــم  -
ــــا ت اخلاضــــة  ل ــــروس االســــتهال ية والتســــهيالت  املعلومــــات والبي

 عمليات البي   لت سيط ،االئتمانية املرتبطة ب
بشــأن اــمان الودائــ  لــدى  2008لســنة  30وعلــى ال ــانون رقــم  -

 البنوك االية يف دولة الكويت ،
يف شــــأن العمــــل يف ال طــــاع  2010لســــنة  6وعلــــى ال ــــانون رقــــم  -

 األهلي وال وانني املعدلة له،
بشأن شنشاء هيئة أسـوا  املـال  2010لسنة  7وعلى ال انون رقم  -

 وتنظيم نشاط األورا  املالية وال وانني املعدلة له ،
ــــون رقـــم  - ــــر ات الــــادر  ل انـ  2016لســـنة  1وعلـــى قـــانون الشـ

 وال ــوانني املعدلة له ،
وافــــس جملــــس األمــــة علــــى ال ــــانون اآلي نـــــه ، وقــــد ضــــدقنا عليــــه  

  :وأضدر ه 
 التعريفات

 (1)مادة 
يف تطبيس أحكام هذا ال انون ي ـد  لكلمات والعبارات التالية املعىن 

 :املبني قرين  ل منها 
 .الوزارة : وزارة الترارة والـناعة 

 .البنك املر  ي : بنك الكويت املر  ي 

العميــــــل : أي شــــــاع طبيعــــــي أو اعتبــــــاري ت ــــــدم عنــــــه املعلومــــــات 
 .االئتمانية

ــــــــة املعلومـــــــات االئتمــــــــانية : املعلومــــــــ ــــــــالة االئتمانيـ ــــــــة  حلـ ات املتعل ـ
 .و اللت امـات والتسهيالت االئتمانية للعمالء 

شـر ة املعلومـات االئتمانيــة رالشـر ةي : هــي الشـر ات الــا تنشـأ وف ــا  
ألحكـــام هـــذا ال ـــانون ملمارســـة أعمــــال طـــــلل ومجــــ  وحفــــ  و ــــليل 

ـــويل واستاــــدام وتـــداول املعلومـــات االئتمـــاني ة وشعـــداد الســـرل وتبـ
ــــدار ت ــــرير املعلومـــات  ــــااب للعمـــــالء وشضـ ــــنيم االئتمـ االئتمــــااب والتــ
ــــالء ، وشعــــداد وتطــــوير أدوات  ــــااب للعمـ ــــة والتـــــنيم االئتمـ االئتماني

 .ومعـايري املااطر وما يتعلس هبا 
م ــدمو البيــا ت واملعلومــات : البنــوك وشــر ات االســت مار وشــر ات 

الشــــر ات واملتسســــات التراريــــة اخلااــــعة لــــوزارة الترــــارة التمويــــل و 
والـناعة الا ت وم مبنح تسهيالت ائتمانية عن طريس البي  أبي شكل 
مــن أشـــكال ن ـــل امللكيـــة  لت ســيط للســـل  واخلـــدمات ، و ـــد شـــر ة 
املعلومات االئتمانية  ملعلومات االئتمانية والشاــية للعمـالء ، وأي 

ومات ائتمانية أو بيا ت تتعلس أبسلوب العمالء ءهة يتوافر لديها معل
 .يف الوفاء  لت اماهتم 

مستادمو البيا ت واملعلومات راملستعلموني : األشااص الطبيعيون 
واالعتبـــــاريون املــــــرال  ـــــم  الســـــتعالم واحلــــــول علـــــى املعلومـــــات 
والت ــارير االئتمانيــة الــا ت ــدمها الشــر ة ، والعمــالء الــذين تتعلــس هبــم 

ــــدى الشــــر ة ، وأي امل ــــة ل ــــا ت و ــــم ســــرالت ائتماني علومــــات والبي
 .ءهات أخرى حملية أو أءنبية يوافس عليها البنك املر  ي 

املعلومات ااجيابية : املعلومــات التـي تتعـلس بسـلوك الوفـاء  لت امــات 
 .العميـل يف مواعيد استح اقها 

بتعــ ر وشخفــا  العميـــل يف املعلومات السلبية : املعلومـات الا تتعــلس 
الوفــــاء  لت اماتـــه ، وتشـــمل التــــأخري أو عـــدم االنتظــــام أو رد األورا  
ــــر أو ضــــدور  ــــدون دفـــ  أو التوقـــم عـــن الســــداد أو التع  ــــة ب التراري
األحـــكام ال اـــائية  حلرـــ  أو ااعســـار أو اافـــالر ، وتكـــرار رفــ  

 .منحه ائتمان 
سرـــل ـتـــوي علـــى ءـــمي  املعلومـــات االئتمـــانية  الســرل االئتمــااب :

للعمـالء ، والتـي يتـم احلـول عليهـا مـن م ـدمي البيـا ت واملعلومـات 
وتكون مرتبة وفس تسلسل زمين ، ويعـد علـى أساسـه ت ريـر املعلومـات 

 .االئتمانية 
ـــــي ، تــــــدره  ـــــر شلكــــرواب أو رقمـ ــــة : ت ري ــــر املعلومــــات االئتماني ت ري

بنـــاء  علــى طـــلل املستعـــلمني ، ويتاــــمن معلومـــات ضحيـــحة  الشـــر ة
وواقعيــــة ودقي ــــة وحمد ــــة ، ويبيـــن فيــه وضــم وواــ  األهليــة وال ــدرة 

 .االئتمانية للعميل 
التـــنيم االئتمــااب : ت يــيم رقمــي وف ــا  ألســس شحـــائية تطـــبس علــى 

داد العميـــل مجيـــ  العمـــالء بحتــرس  ديـــد درءـــة املااطـــر املرتبطــة بســـ
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ـــاته املســت بلية وتســتادم هــذه املعلومــات والبيــا ت االئتمانيــة  اللت ام
 .للعميل لدى الشر ة 

 نطا  تطبيس ال انون
 (2)مادة 

ــــا ت واملعلومــــات  ــــدمي البي ــــانون علــــى الشــــر ة وم  يســــري هــــذا ال 
واملستادمني املرخع  م والعمالء و ل من له عالقة أبنظمة اابـال  

واملعلومـــات االئتمانيـــة ، وقلـــك وف ـــا  ل ءـــراءات الـــا عـــن االئتمـــان 
ـــك  ـــا ياـــعها البن ـــة والاـــوابط وال واعـــد ال  ـــددها الالئحـــة التنفيذي

 .املر  ي 
 شنشاء نظام لتبادل املعلومات االئتمانية

 (3)مادة 
ـــم  83مـــ  مراعـــاة أحكـــام املـــادة   1968لســـنة  32مـــن ال ـــانون رق

املشـــار شليـــه ، جيـــوز ب ـــرار مـــن جملـــس شدارة البنـــك املر ـــ ي الرخـــيع 
بت ــــدم خــــدمات اابــــال  عــــن االئتمــــان والتـــــنيم االئتمــــااب بدولــــة 

 .الكويت لشر ات مسامهة عامة  ويتية يتم أتسيسها  ذا الحترس 
ات م اولـــة نشـــاطها شال بعـــد التســـريل وال جيـــوز ألي مـــن هـــذه الشـــر 

 .لدى البنك املر  ي 
وـظــــر علــــى غــــري هــــذه الشــــر ات م اولــــة أنشــــطة تبــــادل املعلومــــات 
االئتمانية ، أو أن تستعمل يف عنواهنا أو نشراهتا أو شعال هتا ما يالل 

 .اـمهور أبهنا ت اول هذا النشاط 
راءات وشــــروط وتــــنظم الالئحــــة التنفيذيــــة  ــــذا ال ــــانون قواعــــد وشءــــ

  .الرخيع  ذه الشر ات والرسوم امل ررة 
 قواعد تبادل املعلومات االئتمانية

 ( 4)مادة 
جيـل احلــول علـى تفـوي  مــن العميـل  ملواف ـة علـى االسـتعالم عــن 
البيا ت واملعلومات اخلاضة به وفس ااءراءات وال واعد الا  ـددها 

  .الالئحة التنفيذية
 (5)مادة 

م دمو البيا ت واملعلومات بت ويد الشر ة  لبيا ت واملعلومات يلت م 
االئتمانيـــة للعمـــالء ، وقلـــك وف ـــا  ل ءـــراءات الـــا  ـــددها الالئحـــة 

  .التنفيذية والاوابط وال واعد الا ياعها البنك املر  ي
 (6)مادة 

ـــاة اخلاضـــة  ـــا ت املتعل ـــة  حلي ـــداول املعلومـــات والبي ـظـــر مجـــ  أو ت
 .لطبيعي أو آبرائه أو معت داته أو حبالته الـحيةللشاع ا

 (7)مادة 
تعتـــــل املعلومـــــات االئتمانيـــــة والســـــرل االئتمـــــااب وت ريـــــر املعلومـــــات 
االئتمانية سرية بطبيعتها وال تستادم شال ألغراس أنشطة الشر ة وبني 
األطــراا املنـــوص عليهــا يف هــذا ال ــانون ووف ــا  ألحكامــه وال جيــوز 

أو الكشــم عنهــا بطري ــة مباشــرة أو غــري مباشــرة شال  االطــالع عليهــا

مبواف ة العميل أو ور ته أو مم لـه ال ـانواب أو الو يـل املفـوس بـذلك أو 
  .بناء  على طلل من السلطات ال اائية املاتـة 
 شر ات املعلومات االئتمانية

 (8)مادة 
تتاذ شر ات املعلومات االئتمانية شـكل الشـر ة املسـامهة بـرأر مـال 

 .ي مليون دينار  ويا 25ال ي ل عن ر
ويـدر البنك املر  ي ال واعد املنظمة لعمل الشر ات والعالقـة بينهـا 
وبني املتعاملني معها من م دمي املعلومـات والبيـا ت ، واملسـتعلمني ، 
والعمــالء وشــر ات املعلومــات االئتمانيــة األخــرى ، وم ابــل اخلــدمات 

  .الا ت دمها 
 (9)مادة 

فيمن يكون عاوا  يف جملس شدارة شر ة املعلومات االئتمانية ، يشرط 
ـــــه أو مســـــاعديه و ـــــذلك  ـــــذي فيهـــــا أو نواب أو رئيســـــا  للرهـــــاز التنفي

 -:لالستمرار يف شحتل أي من هذه املناضل ما يلي 
ــه بع وبــة ءنايــة أو يف ءر ــة  لــة  -1 أال يكــون قــد ســبس احلكــم علي

 . لشرا أو األمانة 
 .شهر شفالسه أال يكون قد أ -2
 .أن يكون حممود السرية حسن السمعة  -3
أن يكـــون لديــــه خــــلة  افيــة يف جمــــال نشــــاط الشـــر ة ، وقلـــك وف ــــا   -4

 .لل واعـد والاوابط الا يـدر هبا قرار من جملس شدارة البنك املر  ي 
وجيــل علــى رئــيس جملــس شدارة الشــر ة شخطــار البنــك املر ــ ي أب ــاء 
املرشحني لعاوية جملس شدارة الشر ة قبل  ال ني يوما  على األقـل مـن 
التاريخ امل رر النع اد اـمعية العامة النتااب أعااء جملس اادارة ،  

 . ما جيل شخطاره أب اء املرشحني لشحتل الوظائم املشار شليها 
شدارة البنك املر  ي خالل واحد وعشرين يوما  من شخطاره أن وجمللس 

يعرس ب رار مسبل على أي من هتالء املرشحني لعدم توافر الشروط 
 .املطلوبة فيه 

ويرتل على هذا االعراس استبعاد املرشح لعاـوية جملـس اادارة أو 
لشــحتل شحــدى هــذه الوظــائم حســل األحــوال ، وال جيــوز أن يعــرس 

ة العامـــة للشـــر ة مرشـــح ا بطـــر بـــه البنـــك املر ـــ ي أو علـــى اـمعيـــ
 .املرشح الذي اعرس عليه وف ا  ألحكام هذه املادة 

وجمللس شدارة البنـك املر ـ ي أن يطلـل مـن جملـس شدارة الشـر ة تنحيـة أي 
 –أ نـــاء توليـــه منــــبه  –مـــن املنــــوص علـــيهم يف الف ـــرة األو  شقا ف ـــد 

ــتم التنحيــة  ــان أحــد الشــروط املنـــوص عليهــا يف هــ ذه املــادة ، وشقا ا ت
  .جمللس شدارة البنك املر  ي أن يـدر قرارا  مسببا   ستبعاده من العمل 

 (10)مادة 
 :تلت م شر ات املعلومات االئتمانية مبا يلي 

ت ديـم البيا ت واملعلومات ملسـتادميها املــرال  ـم  السـتعالم  - 1
 .وللعمالء أنفسهم 
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عدم اافـاال أو الكشم عن املعلومـات االئتمانيـة الـا حبوزهتـا  - 2
 .للحتري 

وا  أنظمة حدي ة وشنشاء قاعدة بيا ت ـف  هبا  ل ما يتعلـس  - 3
 ملعلومات االئتمانيـة والسـرل االئتمـااب وت ـارير املعلومـات االئتمانيـة 

 .و دي ها بـفة دورية 
محايـــة أمـــن املعلومـــات مـــن الف ـــد أو التلـــم أو الـــدخول أو  - 4 

االســـتادام أو التعـــديل غـــري املشـــروع أو غـــري اآلمـــن ، ومبـــا يف قلـــك 
 .االحتفاظ بوسائل دعم اسرداد البيا ت يف احلاالت الطارئة 

شعــداد ســرالت ائتمانيـــة مو  ــة ودقي ـــة ومعاـتـــها يف الوقـــت  - 5 
 .منة املناسل بطري ة ضحيحة وآ

شعـــداد ســـرل منـــتظم مبواف ــات العمـــالء علـــى االســـتعالم عـــن  - 6
 .املعلومات االئتمانية 

 الرقابة على شر ة املعلومات االئتمانية
 (11)مادة 

ختاـــ  أنشـــطة شـــر ات املعلومـــات االئتمانيـــة لرقابـــة البنـــك املر ــــ ي 
بحتــرس متابعــة الت امهــا  ل ــانون والئحتــه التنفيذيــة ومــا يـــدره البنــك 

ر ــــ ي مــــن قواعــــد واــــوابط وتعليمــــات ، وللبنــــك يف ســــبيل قلــــك امل
االطالع والتفتيش على أعمال الشر ات ونظم املعلومات هبا للتح ـس 

  .من سالمة أدائها و فاءة شدارة  اطر التشحتيل 
 (12)مادة 

للبنك املر  ي حس احلـول على  افة البيـا ت واملعلومـات االئتمانيـة 
مانية ب اعدة بيا ت الشر ة ،  ما جيوز للشر ة وت ارير املعلومات االئت

احلـــول علــى البيــا ت واملعلومــات املتــوافرة لــدى البنــك املر ــ ي يف 
نظــام مر  يــة املاــاطر ، ووف ــا  لل واعــد الــا ي ررهــا البنــك املر ــ ي يف 

 .هذا الشأن 
وتتول البيـا ت واملعلومـات والسـرالت والت ـارير االئتمانيـة املوءـودة 

 .شر ة حال ان اائها ش  البنك املر  ي لدى ال
 الشكاوي

 (13)مادة 
يـــــدر البنــــك املر ــــ ي ال واعــــد املنظمــــة لت ــــدم الشــــكاوي املتعل ــــة 

 .خبدمات اابال  عن االئتمان وآلية البت فيها 
وتلتـــ م شـــر ة املعلومـــات االئتمانيـــة  لـــرد  تابـــة علـــى شـــكوى العميـــل 

ســة عشــر يومــا  ويبــت البنــك وتســبيل ال ــرار خــالل فــرة ال  ــاوز م
  .املر  ي يف الشكوى خالل مسة عشر يوما  
 املاالفات والع و ت

 (14)مادة 
يف األحــوال الــا ختــالم فيهــا الشــر ة أحكــام هــذا ال ــانون أو الئحتــه 
التنفيذية أو ال رارات والتعليمات الـادرة تنفيذا  له ، أو ت ـدم بيـا ت 

املر ــ ي أو مستاــدمي املعلومـــات جيـــوز  غري مطـاب ة للح يـ ة للبنـــك

ـــلى شياــاحات الشــر ة توقيــ  أحــد  ـــالع عـ ـــد االطـ ـــ ي بعـ ـــك املر ـ للبنـ
  :اـ اءات التالية مبا يتناسل م  ءسامة املاالفة 

 .التنبيه  - 1
فـــرس ءــــ اءات ماليــة علــى الشــــر ة حبـــد أقــــى م ـــداره مئتــني  - 2

 .ومسـني ألم دينار  ويا 
 .طلل ع ل أو تحتيري املوظم املستول عن املاالفة  - 3
 .استبعاد عاو جملس اادارة املستول عن املاالفة - 4
تعيــني مراقــل متقــت ملتابعــة ســري العمــل يف الشــر ة ، وـــدد  - 5 

 .جملس شدارة البنك املر  ي ضالحياته واختـاضاته
ا حليـن انتاـاب حـل جملـس شدارة الشـر ة وتعـيني مفـوس ادارهتـ - 6 

 .جملس شدارة ءديد 
 .شلحتاء الرخيع املمنوال للشر ة  - 7

ي ب رار من حماف  البنـك 1وتوق  اـ اءات املنـوص عليها يف البند ر
 5،  4،  3،  2املر  ي وتوق  اـ اءات املنــوص عليهـا يف البنـود ر

 .ي ب رار من جملس شدارة البنك املر  ي 7،  6، 
 (15)مادة 

وال الـا بـالم فيهـا م ـدم البيـا ت واملعلومـات أو مسـتادم يف األحـ
ــــة أو  ــــه التنفيذي البيــــا ت واملعلومــــات أحكــــام هــــذا ال ــــانون أو الئحت
ـــــا ت  ـــــه ، أو ا ي ـــــدم البي ـــــذا  ل ال ـــــرارات والتعليمـــــات الــــــادرة تنفي
ــــة  ــــا ت غــــري مطاب  ــــدم بي ــــد ها ، أو ق ــــه ت  ــــوب من واملعلومــــات املطل

مـن قوى  اايااحاتر  ي بعد االطالع على للح ي ة جيوز للبنك امل
 3،  2،  1الشأن توقي  أي من اـ اءات املنـوص عليها يف البنود ر

 .ي من املادة الساب ة  4،
وتوق  اـ اءات على اـهات املاالفـة اخلااـعة لرقابـة البنـك املر ـ ي 

ي مـــن املـــادة الســـاب ة ب ـــرار مـــن حمـــاف  1املنــــوص عليهـــا يف البنـــد ر
البنك املر  ي ، وتوق  اـ اءات املنـوص عليها يف البنود األخـرى ر 

 .ي ب رار من جملس شدارة البنك املر  ي 4،  3،  2
م فيهــا الشــر ات واملتسســات اخلااــعة لرقابــة ويف األحــوال الــا ختــال

وزارة الترــارة والــــناعة أحكــام هـــذا ال ــانون أو الئحتـــه التنفيذيـــة أو 
ال رارات والتعليمـات الــادرة تنفيـذا  لـه ي ـوم وزيـر الترـارة والــناعة 

قوى  شياــاحاتبنـاء  علـى طلـل البنـك املر ــ ي ، بعـد االطـالع علـى 
ءات التاليـــــة مبــــا يتناســــل مــــ  ءســـــامة الشـــــأن ، بتوقـــــي  أحـــــد اــــــ ا

  -:املاالفة 
ــة نشــاط البيــ   لت ســيط للســل  واخلــدمات لفــرة  - 1 حظــر م اول

 .حمدودة 
شلحتــاء الرخــيع الـــادر للشــر ة أو املتسســة مــن وزارة الترــارة  - 2

والـــناعة مل اولــة نشـــاط البيــ   لت ســيط للســـل  واخلــدمات يف حالـــة 
 .تكرار ارتكاب املاالفة 
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 (16)مادة 
مــ  عــدم ااخــالل أبيــة ع وبــة أشــد يــنع عليهــا قــانون آخــر ، يعاقــل 
 حلبس مدة ال ت يد على سنة وبحترامة ال ت يد على مسة آالا دينار 
، أو إبحــدى هــاتني الع ــوبتني مــ  احلكــم  لعــ ل حســل األحــوال  ــل 

 :من
 .ي من هذا ال انون 7خالم حكم املادة ر - 1
واملعلومات االئتمانية أو  كن من الدخول حـل على البيا ت  - 2

ش  الســرل االئتمـــااب للعمـــالء دون احلــــول علـــى املواف ـــات امل ـــررة 
 .وف ا  ألحكام هذا ال انون والئحته التنفيذية

قــام بســوء نيــة بتحريــم البيــا ت واملعلومــات أو بت ــدم بيــا ت  - 3
 .ومعلومات ائتمانية غري ضحيحة ش  الشر ة 

 ةأحكام عام
 (17)مادة 

ت ــوم الــوزارة بعــد أخــذ رأي البنــك املر ــ ي بواــ  ال واعــد والاــوابط 
ـــ   لت ســـيط للســـل   اخلاضـــة  لتســـهيالت االئتمانيـــة النا ـــة عـــن البي
واخلـــدمات ، وقلـــك مبـــا يتماشـــى مـــ  مـــا يــــدره البنـــك املر ـــ ي مـــن 
 .تعليمات بشأن قواعد منح ال روس وعمليات التمويل االستهال ية 

 (18)مادة 
تلت م شر ات املعلومات االئتمانية ال ائمة يف اتريخ العمل هبذا ال انون 
بتوفيــس أواــاعها  لتســريل لــدى البنــك املر ــ ي وف ــا  ألحكــام هــذا 
ال انون والئحته التنفيذية ، وقلك خالل فرة ال  ـاوز سـتة أشـهر مـن 

 .اتريخ ضدور الالئحة التنفيذية  ذا ال انون 
 (19)مادة 

ذا ال ــانون يف اـريــدة الر يــة وتـــدر الئحتــه التنفيذيــة ب ــرار ينشــر هــ
من وزير املالية بناء على اقراال البنك املر  ي وقلك خالل ستة أشهر 

 .من اتريخ نشره 
 (20)مادة 

املشــار شليــه ، اعتبــارا  مــن اتريــخ  2001ي لســنة 2يلحتــى ال ــانون رقــم ر
 .العمل هبذا ال انون 

 (21)مادة 
ــ ــيس جمل ــوزراء علــى رئ ــذ هــذا  – ــل فيمــا بـــه   –س الــوزراء وال تنفي

 .ال انون ، ويعمل به من اتريخ نشر الالئحة التنفيذية 
 أمري الكويت                                                     

 ضباال األمحد اـابر الـباال
 هـ  1440مجادى األول  24ضدر ب ـر السيم يف : 

 م 2019ينايــــــــــــــر  30املوافس :                  
 
 
 

 املذ رة اايااحية
 2019لسنة  9لل انون رقم 

 بشأن تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية
أيي هـــذا املشـــروع يف شطـــار تع يـــ  وتطـــوير البيئـــة التشـــريعية لعمليـــات 
االئتمــان يف دولــة الكويــت حيــذ يهــدا هــذا ال ــانون ش  واــ  شطــار 

ـــراد تنظيمـــي للشـــر  ـــا تعمـــل يف جمـــال التــــنيم االئتمـــااب ل ف ات ال
واألشـااص االعتباريــة ، حيــذ يعــد تــوفري م ــل هــذا التـــنيم اــرورة 
ــــك لتمكــــني أفــــراد اجملتمــــ  مــــن احلـــــول علــــى االئتمــــان  ــــة وقل عملي
املطلوب وف ا  ألسس علمية وحسابية مواوعية . لـذلك عـين املشـرع 

 ال ـــانون وقلـــك يف  لـــنع علـــى تعريـــم املــــطلحات املســـتادمة يف
املــادة األو  ، ت تنــاول ال ــانون نطــا  تطبي ــه يف املــادة ال انيــة حبيــذ 
 تــد ش  تنظــيم الشــر ات الــا ســريخع  ــا لت ــدم خــدمات التـــنيم 
االئتمااب ، وقلك من حيـذ شـروط أتسيسـها واألطـر اخلاضـة بتعاملهـا 

م هـــذه مـــ  املعلومـــات االئتمانيـــة واألشـــااص املـــرخع  ـــم  ســـتادا
املعلومات ، وقلك  له  ت رقابة البنك املر  ي  ونه اـهة املاتــة 

 . اشراا على هذه الشر ات 
ــاول ال ــانون يف املــادة ال ال ــة الشــكل ال ــانواب للشــر ات الــا  وقــد تن
سريخع  ا لت دم خدمات اابال  عن االئتمان والتـنيم االئتمـااب 
، وقــد اشــرط املشــرع أن أتخــذ شــكل الشــر ة املســامهة ، وقــد أحــال 
ال ــانون لالئحــة التنفيذيــة تنظــيم شءــراءات وشــروط الرخــيع والرســوم 

ــــة فيمــــا يتعلــــس بشــــروط مــــنح امل ــــررة وقلــــ ك لتح يــــس املرونــــة املطلوب
  .الراخيع مل ل هذه الشر ات 

ـــة خـوضـــية األفـــراد وللحفـــاظ علـــى ســـرية املعلومـــات  ولاـــمان محاي
اخلاضة  ألفراد ف ـد اشـرط ال ـانون يف املـادة الرابعـة اـرورة احلــول 
 على مواف ة العميل لالستفسـار عـن البيـا ت اخلاضـة بـه ، وقـد أحـال
املشــرع لالئحــة التنفيذيــة  ديــد ال واعــد الالزمــة للحـــول علــى هــذه 
املواف ـــة . ولتمكـــني الشـــر ات املـــرخع  ـــا مـــن الوضـــول للتــــنيم 
االئتمـــــااب ف ـــــد ألـــــ م ال ـــــانون م ـــــدمي البيـــــا ت واملعلومـــــات ت ويـــــد 
الشر ات املرخع  ا هبذه البيا ت وقلك وف ا  للمادة اخلامسة . ويف 

طالقــا  مــن حــرص املشــرع علــى محايــة احليــاة اخلاضــة قات الســيا  وان
ل فراد ف د نـت املادة السادسة ضراحة على حظـر مجـ  املعلومـات 
اخلاضة مبعت دات وآراء األفـراد . وملنـ  أي ااـراا يف اسـتادام هـذه 
البيــا ت ف ــد نـــت املــادة الســابعة ضــراحة علــى حظــر اســتادام أو 

رس  ســـت ناء املنــــوص عليـــه يف تـــداول املعلومـــات االئتمانيـــة ألي غـــ
هــذا ال ــانون . وأ ــدت نفــس املــادة علــى هــذه اخلـوضــية وقلــك مــن 
ـــة قات طـــاب  ســـري وال جيـــوز ألي  ـــار املعلومـــات االئتماني خـــالل اعتب

  .شاع االطالع عليها دون مواف ة العميل 
وعنيـــت املـــادة ال امنـــة بتحديـــد شـــكل الشـــر ة وقيمـــة رأ ا ـــا بشـــر ة 

ي مليون دينار  ويا ، ويــدر البنـك 25رأ ا ا عن رمسامهة ال ي ل 




