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تع��ف م�اكز المعلومات اال�تمانية:
هي م�اكز تستخدم قاعدة �يانات تضم المعلومات اال�تمانية الخاصة باألف�اد والشركات بكافة أشكالها القانونية 
اال�تمانية  والتسهيالت  المد�ونات  أنواع  بجميع  المتعلقة  وال�يانات  المعلومات  ذلك  ويشمل  الدولة.  في 
الممنوحة، واألحكام والش�وط والضمانات المتعلقة بها. هذا، وقد تم تع��ف م�اكز المعلومات اال�تمانية على 
المستوى المحلي، وذلك  وفقًا  للقانون رقم  ٩  لسنة ٢٠١٩ بشأن �نظيم تبادل المعلومات اال�تمانية على أنها 
الشركات التي �نشأ وفقًا ألحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وتجميع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام 
وتداول المعلومات اال�تمانية، وإعداد السجل اال�تماني والتصنيف اال�تماني للعمالء وإصدار تق��ر المعلومات 
اال�تمانية  وتطو�ر أدوات ومعا�ير المخاطر وما يتعلق بها. حيث  تقوم هذه الم�اكز بتجميع المعلومات وال�يانات 
اال�تمانية مع مؤش�ات واضحة تخص العمالء ال�اغ�ين في االقت�اض أو الحصول على أي تسهيالت مالية، ومن ثم 

ت�ويد القطاعات المالية والمصرفية بهذه ال�يانات مستخدمة أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنية.

مقدمة:
 

اال�تمان  منح  الوظائف  هذه  �ين  من  للعمالء،  تقدمها  التي  والخدمات  الوظائف  من  بالعديد  البنوك  تقوم 
المصرفي الذي يعتبر مصد�ًا هامًا من مصادر إي�ادات البنوك، كما يعتبر من أدوات االقتصاد الحساسة حيث ال 
تقتصر تأ�ي�ا�ه على البنوك والمؤسسات المالية فحسب، بل تصل إلى االقتصاد ككل. ونظ�ًا لما له من أهمية 
على صعيد االقتصاد  فقد �نوعت وتعددت التعا��ف حوله شأنه شأن العديد من المفاهيم المرتبطة به، ويالحظ 

بأنه يتمحور بصورة أساسية حول الثقة التي تربط �ين الدائن والمد�ن. 



استحقاقها، وكذلك  العميل في مواعيد  بالت�امات  الوفاء  بسلوك  �تعلق  والتي  اإليجا�ية  العميل  �يانات  تضم جميع 
ال�يانات السل�ية التي �تعلق بتعثر وإخفاق العميل في الوفاء بالت�اما�ه، وتشمل التأخير أو عدم اال�تظام في السداد، أو 
رد األو�اق التجا��ة بدون دفع، أو التوقف عن السداد أو التعثر أو صدور األحكام القضائية ضد العميل بالحجز أو اإلعسار 
والق�وض  التجا��ة  الق�وض  ال�يانات فيما يخص  التقا��ر كافة  ا�تمان. وتشمل هذه  تك�ار رفض منحه  أو  اإلفالس،  أو 
االستهالكية واإلسكانية والبطاقات اال�تمانية، إضافًة إلى اال�تمان النا�ج عن ال�يع بالقسط للسلع والخدمات. أي أنها 
وثيقة �تضمن معلومات عن الهوية الشخصية للعمالء سواء أف�اد أو شركات ومعلومات مفصلة عنهم، بحيث �تضمن 
تفاصيل خاصه مثل (تفاصيل الهوية المستمدة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية / �يانات االتصال/العنوان/تفاصيل 

التسهيالت والتا��خ اال�تماني/ تفاصيل الضمان/ وغيرها). 

تستفيد الجهات المانحة للق�وض والتسهيالت اال�تمانية من ال�يانات الواردة في تقا��ر المعلومات اال�تمانية، حيث أنها 
تستعلم عن العمالء قبل ا�خاذ ق�ار المنح من عدمه، األمر الذي يساعد هذه الجهات على ا�خاذ ق�ار التمو�ل األمثل 

وتجنب مخاطر اال�تمان والتعثر. 

والمؤسسات  التمو�ل،  االس�ثمار وشركات  البنوك وشركات  اال�تماني مقدمة من  التق��ر  يحتو�ها  التي  المعلومات 
التجا��ة الخاضعة لو�ارة التجارة والتي تقوم بمنح تسهيالت ا�تمانية عن ط��ق ال�يع بالتقسيط للسلع والخدمات. حيث 
تقوم بت�ويد م�اكز المعلومات اال�تمانية بالمعلومات اال�تمانية للعمالء وأسلوب الوفاء بالت�اما�هم، كما تلتزم هذه 

الجهات بتحديث �يانات عمالئها بصفة دو��ة وفقًا للقواعد المق�رة في هذا الشأن.

نص القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ سالف الذكر على مجموعة قواعد �نظم تبادل المعلومات اال�تمانية والموضحة أدناه:

•المادة رقم (٤): يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على االستعالم عن ال�يانات والمعلومات الخاصة به 
وفق اإلج�اءات والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.

•المادة رقم (٥): يلتزم مقدمو ال�يانات والمعلومات بت�ويد الشركة بال�يانات والمعلومات اال�تمانية للعمالء، وذلك وفقا 
لإلج�اءات التي تحددها الالئحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي. 

أو  بآ�ائه  أو  الط�يعي  للشخص  الخاصة  بالحياة  المتعلقة  وال�يانات  المعلومات  تداول  أو  يحظر جمع   :(٦) رقم  •المادة 
معتقدا�ه أو بحالته الصحية.  

•المادة رقم (٧): تعتبر المعلومات اال�تمانية والسجل اال�تماني وتق��ر المعلومات اال�تمانية س��ة بط�يعتها وال تستخدم 
إال ألغ�اض وأنشطة الشركة و�ين األط�اف المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا ألحكامه، وال يجوز االطالع عليها أو 
الكشف عنها بط��قة مباشرة أو غير مباشرة إال بموافقة العميل أو ور�ته أو ممثله القانوني أو الوكيل المفوض بذلك 

أو بناًء على طلب السلطات القضائية المختصة.

تقا��ر المعلومات اال�تمانية:

مصادر المعلومات اال�تمانية:

تبادل المعلومات اال�تمانية:

المستفيدون من المعلومات اال�تمانية:



من  واسعة  بمنظومة  األف�اد  والعمالء  والتجا��ة  المصرفية  المالية  القطاعات  جميع  بت�ويد  اإل�تمانية  المعلومات  م�اكز  وتقوم 
الخدمات منها:

التعامالت  تا��خ  على  يحتوي  حيث  والشركات  األف�اد  قبل  من  اإل�تماني  التق��ر  على  الحصول  طلب  هو  الذا�ي:  اإلستعالم   (1
واإللت�امات اإل�تمانية.

2) التصنيف اإل�تماني: يلخص كامل السجل التا��خي اإل�تماني للعميل بحيث يتم احتسابه بط�ق ��اضية واحصائية متطورة.

3) اإلبالغ عن إختالف ال�يانات: اإلبالغ عن أي اختالفات في ال�يانات والمعلومات أو اإلعت�اض عليها.

م�ايا المعلومات اال�تمانية:

.

4) تقا��ر التحليل الفني: يتم إعدادها من واقع المعلومات المتوافرة في السجل اإل�تماني لدى الشركة..

�تميز المعلومات اال�تمانية الواردة في التق��ر اال�تماني للعميل بالجودة العالية بحيث يمكن االعتماد عليها والوثوق بها، كونها 
م�ودة من قبل كل من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة كل من بنك الكويت المركزي، وكذلك وحدات ال�يع 
بالتقسيط للسلع والخدمات الخاضعة لو�ارة التجارة. كما أن هذه المعلومات تساعد القطاعات المالية في أخذ التدا�ير الالزمة 
عند منح العميل خدما�ها، و�تحقق الدقة والشمولية في تقا��ر المعلومات اال�تمانية بالت�ام كل من م�اكز المعلومات اال�تمانية 
أو  المعلومات  إفشاء أي من هذه  الدقة وعدم  بتحري  الذكر، وكذلك  لسنة ٢٠١٩ سالف  رقم ٩  بالقانون  المانحة  والجهات 
التعرض لها أو استخدامها ألي أغ�اض أخرى غير المنصوص عليها بالقانون. ويمكن تلخيص أهم م�ايا المعلومات اال�تمانية بما 

يلي:

•�نمية التجارة والنشاط االقتصادي.
•تقليل مخاطر اال�تمان  وتقليص حاالت التعثر.

•��ادة نجاح نشاط المشا��ع الصغيرة والمتوسطة من خالل ��ادة قدرة حصولها على التمو�ل.
•جمع المعلومات الكافية لتحليل السوق .

•تحسين �يئة األعمال.
•ضبط منح اال�تمان بجميع أشكاله.



دور المعلومات اال�تمانية في تطو�ر القطاع المصرفي:

رقابة بنك الكويت المركزي على شركات المعلومات اال�تمانية في الكويت:

رقابة و�ارة التجارة والصناعة على الشركات التي تقدم ال�يع بالتقسيط للسلع والخدمات: 

التق�يم اال�تماني  (Credit Scoring) للعمالء: 

الخالصة:

مما ال شك فيه أن لم�اكز المعلومات اال�تمانية دو�ًا هامًا في تطو�ر وازدهار القطاع المصرفي الدولة، وذلك من خالل سد الفجوة 
الك�يرة �ين المعلومات التي يدلي بها العميل للجهات المانحة وتلك المعلومات المتوافرة  لدى الجهة نفسها، وتقليل فرص عمليات 
التمو�ل للعمالء المتعث��ن وغير الملتزمين بالسداد وحصولهم على خدمات تمويلية، مستغلين بذلك عدم توافر قاعدة �يانات  منح 
أن  حيث  الشفافية،  مستوى  رفع  في  الم�اكز  تلك  أهمية  تكمن  كما  لال�تمان.  المانحة  والمصرفية  المالية  الجهات  لدى  موحدة 
المعلومات اال�تمانية التي توفرها هذه الم�اكز تشكل أداة فعالة لمعرفة التا��خ اال�تماني للعميل. باإلضافة إلى خلق االنضباط 
المالي لدى الجهات المانحة لال�تمان، مما �ؤدي إلى رفع مستوى الثقة في عمليات اإلق�اض وتقليل مخاطر التعثر عن ط��ق د�اسة 

التا��خ اال�تماني للعمالء األف�اد والشركات  والذي تعكسه تقا��ر المعلومات اال�تمانية.

تخضع أنشطة شركات المعلومات اال�تمانية في دولة الكويت  لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك وفقًا ألحكام المادة (١١) من 
القانون رقم ٩ بشأن �نظيم تبادل المعلومات اال�تمانية سالف اإلشارة إليه، وذلك بغرض متابعة الت�ام تلك الشركات بالقانون والئحته 
التنفيذية، وما يصدره بنك الكويت المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات. والجد�ر بالذكر أنه توجد في دولة الكويت حاليًا شركة 

 .(Ci-Net) واحدة قائمة في هذا المجال وهي شركة شبكة المعلومات اال�تمانية

تقوم و�ارة التجارة والصناعة بعد أخذ �أي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيالت اال�تمانية النا�جة عن ال�يع 
تبادل المعلومات اال�تمانية سالف  القانون رقم ٩ بشأن �نظيم  المادة (١٧) من  بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك وفقًا ألحكام 
اإلشارة إليه، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشأن قواعد منح الق�وض وعمليات التمو�ل االستهالكية، 

فضًال على توقيع الج�اءات على الجهات الخاضعة لها بما يتناسب مع جسامة المخالفة.

الت�اما�ه  بسداد  ا�تظامه  اال�تماني ومدى  لتا��خه  للعميل وفقًا  اال�تمانية  للجدارة  الرقمي  التق�يم  أنه  على  اال�تماني  التق�يم  ُيعرف 
اال�تمانية، بحيث يساعد هذا التق�يم الجهة المانحة على ا�خاذ ق�ار إق�اض العميل من عدمه. وتجدر اإلشارة إلى أن ق�ار منح اال�تمان من 
عدمه يقع على جهة المنح وذلك وفقًا لنهج إدارة المخاطر لد�ها، فمن هذه الجهات من ُيقرض العميل صاحب التصنيف األعلى فقط، 
 ،CREDIT SCORING والبعض منها قد يقبل دون ذلك. وتقوم شركة المعلومات اال�تمانية بتقديم تق��ر التق�يم الرقمي للجدارة اال�تمانية
والذي يتم تطو�ره ليتماشى مع معطيات ونمط سوق اال�تمان الكويتي والنظام العالمي المستخدم في معظم شركات االستعالم 
اال�تماني، وذلك بعد أن تقوم شركة المعلومات اال�تمانية بد�اسة المالءة المالية للعميل أي قدرته على الوفاء بالت�اما�ه التمويلية وفقًا 
التق��ر  في  التق�يم  هذا  إد�اج  يتم  ثم  ومن  التمو�ل،  على  الحصول  في  العميل  جدارة  مدى  د�اسة  وكذلك  اال�تمانية،  للمعلومات 
العميل اال�تماني وا�خاذ ق�ا�ات منح مد�وسة تحد من  المانحة تشكيل صورة واضحة لوضع  اال�تماني  للعميل، بحيث يمكن للجهات 

مخاطر التعثر وعدم اال�تظام في السداد. 

تقوم م�اكز المعلومات اإل�تمانية بجمع معلومات ا�تمانية كافية لعمالء الجهات المانحه للق�وض والتسهيالت المالية، وتقدمها 
التق��ر  من  االستفادة  المانحة  للجهات  ويمكن  اال�تماني.  وتا��خهم  للعمالء  المالية  اإللت�امات  يعكس  ا�تماني  تق��ر  هيئة  على 

اال�تماني في تق�يم الجدارة اإل�تمانية للعمالء وتحديد المنتجات المناسبة لهم.
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