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[د.مراد حممود املواجدة]

الضوابط القانونية ألعمال
شركات التصنيف االئتماني
دراسة في التشريع اإلماراتي

*

د .مراد محمود المواجدة

*

امللخص
إن صدور القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن املعلومات االئتامنية وقرار
جملس الوزراء رقم ( )16لسنة  2014يف شأن الالئحة التنفيذية هلذا القانون ،يمثل
خطوة متقدمة ومهمة بشأن تقليل خماطر االئتامن التي تتمثل بمخاطر عدم سداد مبالغ
القروض التي متنحها البنوك ومؤسسات التمويل املختلفة لعمالئها وفوائدها .ذلك
أن هذا القانون قد أوجب إنشاء رشكات متخصصة بجمع وتبويب وحفظ وتداول
املعلومات االئتامنية عن األشخاص املقرتضني املحتملني هبدف إعطاء معلومات دقيقة
وموثقة عن املركز املايل هلم قبل اختاذ قرار التمويل من قبل البنوك ومؤسسات التمويل
املختلفة.
إن املرشع اإلمارايت من خالل هذا القانون قد سمح بالتصنيف االئتامين لألشخاص،
لكن املرشع اإلماريت أغفل إمكانية قيام رشكات التصنيف االئتامين بتصنيف املعامالت
وأدوات الدين املختلفة ،وكذلك أغفل املرشع منح هذه الرشكات حق التصنيف
االئتامين ألدوات الدين واملعامالت املالية اإلسالمية ،كذلك مل ينص املرشع اإلماريت
 أجيز للنرش بتاريخ .2015/9/8
 أستاذ القانون التجاري املشارك ورئيس قسم القانون التجاري -كلية القانون والعلوم الرشطية -أكاديمية
رشطة ديب -دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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عىل حجية تقارير املعلومات االئتامنية الصادرة عن األشخاص املستعلم عنهم من
رشكات التصنيف االئتامين .لذلك يتمنى الباحث عىل املرشع اإلماريت منح رشكات
التصنيف االئتامين اختصاصات بشأن تصنيف املعامالت وأدوات الدين وخاصة
اإلسالمية ،وإنشاء رشكات خاصة بالتصنيف االئتامين اإلسالمي ،وكذلك النص عىل
احلجية القانونية لتقاير املعلومات االئتامنية.

املقدمة
فرضت األزمة االقصادية العاملية التي بدأت عام  2007آثارها املختلفة عىل كافة
دول العامل ،ومنها بالطبع دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتبني نتيجة هلذه األزمة أن
هناك جوانب اقتصادية وقانونية غائبة عن بعض مرشعي دول العامل ،ومنها تلك
القوانني التي تنظم اجلانب االئتامين لألشخاص املتعاملني مع الرشكات واملؤسسات
اخلاصة بالتمويل ،إذ إن هذه املعلومات من شأهنا الكشف عن األهلية االئتامنية
لألشخاص ،ومدى قدرهتم عىل تلبية املتطلبات املالية املختلفة بام فيها سداد الديون
والقروض اخلاصة هبم وفوائدها.
ولقد تبني بعد حدوث األزمة االقتصادية العاملية أن أحد األسباب اخلطرية التي
سامهت يف حدوثها غياب املعلومات االئتامنية عن البنوك ومؤسسات التمويل
املختلفة ،إذ كانت تقدم قروض ًا ومتوي ً
ال ألشخاص غري قادرين عىل سدادها ،باإلضافة
إىل أزمة الرهون العقارية التي كانت أحد أهم أسباهبا التصنيفات غري احلقيقة
لألشخاص وأمهها التصنيفات الصادرة عن رشكة فيتش األمريكية  .وهذا دفع الكثري
()1

(1) Gordon, Greg (August 7, 2013). "Industry wrote provision that undercuts credit-rating
overhaul". McClatchy. Retrieved 4 September 2013. p. 8. https://books.google.com.
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من الدول إىل تعديل قوانينها االئتامنية ووضع قوانني جديدة يف املجال االئتامين ،
()2

بحيث يتم بموجبها إنشاء رشكات تعنى بالتصنيف االئتامين للعمالء سواء كانوا
أشخاص ًا طبيعيني أو اعتباريني ،إذ تقوم هذه الرشكات بتجميع املعلومات االئتامنية عن
كافة األشخاص وتبويبها وحفظها لدهيا ،ومن ثم تقديمها للجهات التي حددها
القانون من أجل تكوين صورة كاملة عن الوضع املايل للشخص املستعلم عنه.
ومن الدول التي عنيت هبذا اجلانب دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث أصدرت
القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن املعلومات االئتامنية ،وتبعه املرسوم رقم
( )8لسنة  2010بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية ،ومن ثم النظام األسايس
لرشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية ،وكذلك قرار جملس الوزراء رقم ( )16لسنة
 2014يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن
املعلومات االئتامنية.
وقد نص القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية عىل وجوب إنشاء رشكات
خاصة بالتصنيف االئتامين تكون مهمتها مجع وتبويب وحفظ وتداول املعلومات
االئتامنية عن األشخاص املستعلم عنهم ،وفق ًا لضوابط قانونية تراعي خصوصية هذه
املعلومات ورسيتها واآلثار القانونية التي ترتتب عىل عاتق املستعلم عنه سواء أكان
تقرير املعلومات االئتامنية الصادر من رشكات التصنيف االئتامين سلبي ًا أم إجيابي ًا.
لقد أدرك املرشع اإلمارايت أن رشكات التصنيف االئتامين سوف تصبح جزء ًا مه ًام
من اهليكل املايل ،واالقتصادي للدولة وملتخذ قرار إعطاء التمويل والضامنات للعمالء،
إذ إن وظيفتها ستنصب عىل تقييم املخاطر املالية التي يوجهها العمالء ،وخاصة منها
خماطر عدم سداد االلتزامات املالية املرتتبة عىل ذمتهم املالية.
(2) Alan Wells, Peter Yeoh: The LAW and Regulation of Credit Rating Agencies in the EU
and US, Bloomsbury Publishing Plc, 2014, p. 17.
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من جانب آخر فإن هناك مصلحة كبرية للعمالء املستعلم عنهم يف حصوهلم عىل
تقارير معلومات ائتامنية إجيابية وتصنيف ائتامين مرتفع ،ذلك أن التصنيف اإلجيايب
املرتفع للعمالء يدل عىل قوة العميل املالية ،وحسن إدارته وتعاطيه مع القوانني املالية
والتجارية والتزامه بقواعد مالية منضبطة ،ومن شأن ذلك أن يساعد هذا الشخص
باحلصول عىل التمويل الالّزم من مؤسسات التمويل املختلفة بكل يرس وسهولة ،أما
إصدار تقرير معلومات ائتامنية سلبي فهو عىل العكس متام ًا يرتتب عليه آثار قانونية
بالغة اخلطورة وجزاءات مثل وقوعه يف رشك اإلفالس أو اإلعسار.
إذ َا ،فرشكات التصنيف االئتامين متكّن البنوك واملؤسسات املالية املختلفة من
احلصول عىل املعلومات االئتامنية عن عمالئها املقرتضيني املحتملني ،مقابل مبالغ مالية
رمزية تدفع لرشكات التصنيف االئتامين ،حيث إن الكثري منها ال حييط بكافة املعلومات
االئتامنية عن العمالء وهذا يدفعها إىل اختاذ قرار خاطئ بتمويل العميل ،مما يرتتب عىل
ذلك خماطر عدم السداد ،لذا فإن إنشاء رشكات التصنيف االئتامين من شأنه إصدار
تقارير تتضمن معلومات العميل االئتامنية ،إذ يتم تصنيف األشخاص املستعلم عنهم
إىل درجات وفق ًا للمخاطر املالية التي يعاين منها كل شخص يرغب باحلصول عىل
متويل إن وجدت .ومن شأن ذلك أن يقدم خدمة كبرية للبنوك واملؤسسات املالية
املمولة من خالل ختفيف خماطر عدم السداد ،وبالتايل ضامن تدفق السيولة النقدية
ملؤسسات التمويل املختلفة الستمرارية قيامها بأعامهلا وجتنب خماطر التعثر.
وينعكس إصدار تقرير املعلومات االئتامنية عىل العميل املستعلم عنه ذاته إذا كان
إجيابي ًا ،بحيث يساهم يف زيادة خياراته بالنسبة لألشخاص املمولني ،وحصوله عىل
التمويل الالزم ،وخيفف عليه تكاليف التمويل بحيث حيصل عىل فائدة اقرتاض أقل
ورشوط مرنة يتم التوافق عليها بشكل مسبق ،حيث يعلم املمولني مسبق ًا أن هذا
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الشخص قادر عىل السداد يف الوقت املحدد ،وأن نسبة خماطر عدم السداد منخفضة.
أمهية البحث:
لقد رغب الباحث يف إجراء هذه الدراسة القانونية يف موضوع مستحدث ،بسبب
قلة املراجع واألبحاث املتخصصة يف هذا اجلانب املهم بل ندرهتا أحيان ًا ،حيث وجد
الباحث صعوبة كبرية يف احلصول عىل مراجع خاصة بموضوع هذه الدراسة من
الناحية القانونية ،باإلضافة إىل قيام املرشع اإلمارايت بإصدار قانون جديد يف هذا الصدد
هو القانون االحتادي للمعلومات االحتادية رقم ( )8لسنة  2010والئحته التنفيذية
الصادرة يف العام  .2014وترتب عىل إصدار قانون املعلومات االئتامنية إنشاء نوع
جديد من الرشكات هي رشكات التصنيف االئتامين ،هبدف تقديم خدمة تقارير
املعلومات االئتامنية إىل األشخاص املرصح هلم قانون ًا بذلك.
وتكمن أمهية هذه الدراسة إذا ما علمنا أن إنشاء رشكات التصنيف االئتامين هو أحد
األهداف التي نصت عليها اتفاقيتا بازل األوىل والثانية ،إذ إن اتفاقية بازل األوىل هتدف
إىل تقييم حمافظ البنوك وفق ًا ملستوى املخاطر التي تتعرض هلا أصوهلا وحتديد رأس املال
اإللزامي .أما اهلدف الرئييس من إبرام اتفاقية بازل الثانية فيتمثل يف زيادة دقة املعايري
التنظيمية املطبقة ،ذلك أن تقارير املعلومات االئتامنية التي تصدر عن رشكات
التصنيف االئتامين تعطي مستوى متطور ًا ومستحدث ًا لقياس مستوى املخاطر االئتامنية.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة يف أن املرشع اإلمارايت مل ينظم بعض اجلوانب املهمة اخلاصة
باملعلومات االئتامنية ،وهناك مسائل قانونية تم تنظيمها ولكنها حتتاج إىل إعادة النظر
فيها ،ومنها عىل سبيل املثال أن املرشع اإلمارايت أجاز تأسيس رشكات املعلومات
االئتامنية هبدف تقييم األهلية االئتامنية للعميل من خالل إصدار تقرير املعلومات
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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االئتامنية ،لكن املرشع اإلمارايت مل ين َّظم مساءلة تقييم أدوات الدين ومدى مناسبتها
للمجتمع التجاري واملايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،كذلك غفل املرشع
اإلمارايت عن تنظيم تقييم أدوات الدين اإلسالمي والعمليات املالية اإلسالمية
بوصفها جانب ًا مه ًام من النشاط املرصيف داخل دولة اإلمارات ،كذلك فإن املرشع
اإلمارايت مل ينص بشكل رصيح عىل مدى حجية وإلزامية تقرير املعلومات االئتامنية،
وغريها من املشاكل التي سنوردها من خالل ثنايا هذا البحث هبدف إجياد حلول
قانونية هلا ينعكس إجيابي ًا بشكل أو بآخر عىل كافة األشخاص املتعاملني عىل املعلومات
االئتامنية وعىل الضوابط القانونية التي حتكم عملية التصنيف ذاهتا.
باإلضافة إىل ذلك عدم وجود أحكام قضائية يف جمال التصنيف االئتامين ،وذلك َّ
ألن
هذا املوضوع مستحدث نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية ،إذ فرضت عىل املرشع
اإلمارايت رضورة إجياد هذا النوع من الرشكات.
منهج البحث:
نظر ًا لقلة املراجع العربية التي تتناول موضوع هذا البحث ،فإن الباحث سوف يتبع
املنهجني الوصفي والتحلييل يف كتابة هذه الدراسة ،واملنهج املقارن كلام لزمت املقارنة.
أهداف البحث:
 بيان ماهية رشكات التصنيف االئتامين ،والتصنيف االئتامين ،واملعلوماتاالئتامنية من الناحية القانونية.

 بيان القيمة القانونية لتقرير املعلومات االئتامنية الصادر عن رشكات التصنيفاالئتامين.

 -معرفة اجلوانب القانونية ألعامل رشكات التصنيف االئتامين.

 -بيان املسؤولية املدنية التي تقع عىل عاتق رشكات التصنيف االئتامين.
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تقسيم البحث
املبحث األول :ماهية رشكات التصنف االئتامين.
املبحث الثاين :اجلوانب القانونية لتعامل رشكات التصنيف االئتامين عىل املعلومات
االئتامنية.
املبحث الثالث :املسؤولية املدنية لرشكات التصنيف االئتامين.
خامتة ونتائج وتوصيات.

املبحث األول
ماهية رشكات التصنيف االئتامين
نظرا ألمهية رشكات التصنيف االئتامين ،ودورها اهلام يف وضع تقرير األهلية
االئتامنية فإنًّنا سنلقي الضوء عىل تعريف رشكات التصنيف االئتامين يف املطلب األول،
ثم سنبني تعريف املعلومات االئتامنية التي تعتمد عليها التقارير االئتامنية التي تصدرها
رشكات التصنيف االئتامين يف املطلب الثاين ،ثم نبني كيفية إنشاء رشكات التصنيف
االئتامين وفق ًا ملا أورده املرشع اإلمارايت يف املطلب الثالث.

املطب األول
تعريف رشكات التصنيف االئتامين
لقد أصبح لرشكات التصنيف االئتامين أمهية متزايدة يف السنوات القليلة املاضية
بسبب التغيريات املتزايدة يف القطاع االقتصادي واملايل .إذ بدأت هذه الرشكات أعامهلا
عىل الصعيد الدويل عام  1909مع إنشاء وكالة موديز يف الواليات املتحدة األمريكية،
وتبعه بعد فرتة وجيزة إنشاء وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز .ويكمن اهلدف من وراء
إنشاء هذه الرشكات حماولة قياس خماطر االئتامن بطريقة موضوعية من أجل توفري
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معلومات عن املقرتضني حتى يتمكن املقرض من اختاذ قراره املناسب .
()3

عرفت املادة ( )4من القانون االحتادي اإلمارايت رقم ( )6لسنة  2010بشأن
لقد َّ
املعلومات االئتامنية رشكة التصنيف االئتامين بأهنا "الرشكة التي تنشأ تنفيذ ًا ألحكام
القانون ملامرسة أعامل طلب ومجع وحفظ وحتليل وتبويب واستخدام وتداول
املعلومات االئتامنية ،وإعداد السجل االئتامين ،وإصدار تقرير املعلومات االئتامين،
وإعداد وتطوير أدوات ومعايري املخاطر وما يتعلق هبا وفق ًا ألحكام هذا القانون".
هذا وقد حظر املرشع اإلماريت عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص مزاولة
أعامل التصنيف االئتامين ،وهذا يعني أن املرشع اإلمارايت قرص أعامل رشكات التصنيف
االئتامين عىل الرشكات احلكومية فقط ،لذا ال جيوز للرشكات التجارية ممارسة هذه
األعامل ،وهذا ما يتضح من نص املادة ( )1من النظام األسايس لرشكة االحتاد
للمعلومات االئتامنية ،حيث عرفت املساهم يف هذه الرشكة بأنه "احلكومة االحتادية يف
الدولة ،املالك الوحيد لكافة األسهم يف رأس مال الرشكة وفق ًا ألحكام هذا النظام".
وكذلك فعل املرسوم رقم ( )8لسنة  2010بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات
االئتامنية ،حيث نصت املادة ( )2عىل أن ملكية رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية
"إمكريديت" لدائرة التنمية االقتصادية.
أ َّما من الناحية االقصادية فيقصد برشكات التصنيف االئتامين ،تلك الرشكات "التي

تقوم بتقييم املخاطر االئتامنية املحيطة بسندات الدين الصادرة عن الرشكات واحلكومات
وتقييم املنتجات االستثامرية مثل التزامات الدين املضمونة بأصول .ومتنح هذه اهليئات
عموم ًا درجة تسمى مرتبة ائتامنية ،ترتاوح بني أعىل مستويات اجلودة ،حيث ال توجد

(3) Credit Rating Agencies: Change by Competition Law or Regulation. Paolo Palmigiano,
Simone Pieri, Jan 28, 2014.
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خماطر تذكر إىل أدنى مستويات اجلودة حينام تنخفض احتامالت السداد أو تزول" .
()4

ويمكن للباحث تعريف رشكات التصنيف االئتامين بأهنا تلك الرشكات احلكومية
التي تسعى إىل مجع املعلومات عن العمالء وتبويبها وحفظها وختزينها لدهيا من أجل
تزويد مقدم االئتامن هبا بناء عىل ترصيح من العميل وإصدارها يف تقرير ائتامين مقابل أجر
حمدد من أجل متكني مقدم االئتامن من اختاذ قراره املناسب بشأن منح االئتامن من عدمه.
أ َّما التصنيف االئتامين فيقصد به "تقييم املخاطر املتعلقة بإصدارات الدين ،سواء

للرشكات أو احلكومات ،وقدرة املصدر عىل الوفاء بتسديد فوائد الدين واألقساط
املرتتبة عليه ،وهو أهم مؤرش للجدارة االئتامنية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل
هذه الوكاالت" .
()5

يقصد به أيض ًا "عبارة عن عملية هتدف إىل توفري املعلومات والتقييم املستقل بشأن
مدى مالءمة املؤسسة املالية وقدرهتا عىل الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية ،أو جودة األورا
املالية ،ويف نفس الوقت ،ال يعترب التصنيف ضامن ًا لقدرة املؤسسة عىل الوفاء بالتزاماهتا" .
()6

إن رشكات التصنيف االئتامين العاملية تقوم بتقييم قدرة الشخص عىل الوفاء
بالتزاماته املالية ،مثل سداد أصل القرض ودفع الفوائد املرتتبة عليه ،وال شك أن هذه
التقييامت تتيح خيارات للشخص ذاته للحصول عىل التمويل املناسب إذا كان تقرير
املعلومات االئتامنية يف مصلحته ،وتؤثر هذه التقييامت عىل سعر الفائدة فإذا كان
) (4بانايوتيس غافراس ،لعبة التصنيفات ،جملة التمويل والتنمية ،عدد مارس ،2012 ،ص .36
) (5مداين أمحد ،دور وكاالت التصنيف االئتامين يف صناعة األزمات يف األسوا املالية ومتطلبات إصالحها،
األكاديمية للدراسات االجتامعية واإلنسانية ،العدد ( )10جوان  ،2013ص .54انظر كذلك املوقع االلكرتوين
 CNNArabic.comمقال بعنوان "وكاالت التصنيف االئتامين وأثرها عىل االقتصاد" CNNالعربية ،اخلميس،
 29كانون األول/ديسمرب .2011
) (6د أمحد التميمي ،معايري التصنيف االئتامين يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،ص  ،11انظر:
http: mosgcc.com.mos.magazing.article.php.
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التصنيف مرتفع ًا فيحصل عىل سعر فائدة أقل ،وإذا كان التصنيف منخفض ًا فيحصل
عىل سعر فائدة مرتفع .
()7

إذ يعد التصنيف االئتامين الصادر من قبل رشكات التصنيف وفق ًا للتقارير االئتامنية،
بمثابة اهلوية لكافة األشخاص وخاصة البنوك واملؤسسات املالية أمام العامل ،ومقياس
ملعرفة األوضاع املالية هلم ،باعتباره مقياس ًا هيدف إىل تقدير مدى قدرة الشخص
املقرتض عىل الوفاء بالتزاماته يف مواجهة املقرضني .أو بمعنى آخر خماطر عدم سداد
املقرض يف الوفاء بالتزاماته الناجتة عن إبرامه لعقد القرض للمقرتض حامل السند .
()8

يرى الباحث أن رشكات التصنيف االئتامين عندما تصدر تقاريرها بشأن األهلية
االئتامنية تسند للمستعلم عنه ترقي ًام أو درجة من حيث قدرته عىل سداد االلتزامات
الناشئة عن عقود القرض املستقبلية التي يرغب العميل إبرامها ،سواء أكانت ديون
طويلة األجل أم قصرية األجل ،إذ يأخذ هذا التصنيف بعني االعتبار من قبل البنوك
واملؤسسات املالية املقرضة .وهذا حيدد أيض ًا مقدار الفائدة التي ستفرض عىل العميل
يف حالة االقرتاض.

املطلب الثاين
ماهية املعلومات االئتامنية
عرفت املادة ( )1من القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010املعلومات
لقد ًّ
بأهنا "البيانات املالية اخلاصة
االئتامنية التي تتعامل معها رشكات التصنيف االئتامين َّ
بالشخص والتزاماته املالية والدفعات احلالية والسابقة وحقوقه املالية ،التي توضح

األهلية االئتامنية له ،والتي يقدمها مزود املعلومات ويتم بناء عليها إعداد السجل
(7) Credit Rating Agencies: Change by Competition Law or Regulation. Paolo Palmigiano,
Simone Pieri, Jan 28, 2014
(8) Credit Rating Agencies: Change by Competition Law or Regulation. Ibid, P. 6.
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االئتامين وتقارير املعلومات االئتامنية".
ووفق ًا هلذا التعريف يقصد بمزود املعلومات "أية جهة تقدم املعلومات االئتامنية إىل
الرشكة والتي حتصل عليها من خالل أعامهلا املعتادة مع أي شخص وفق ًا ألحكام هذا
القانون والئحته التنفيذية".
عرف قرار جملس الوزراء رقم ( )16لسنة  2014يف شأن الالئحة
كذلك فقد َّ

التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010مزود املعلومات بأنه "أية جهة تقيض
طبيعة أعامهلا منح االئتامن أو تقديم املعلومات االئتامنية التي حتصل عليها من خالل
أعامهلا املعتادة مع أي شخص وفق ًا ألحكام القانون وهذا القرار".
ويقصد بالسجل االئتامين "السجل الذي تعده الرشكة وحيتوي عىل مجيع املعلومات
االئتامنية للشخص والتي يتم حتصيلها من مصادر متعددة وتكون مرتبة وفق تسلسل
زمني ،ويعد عىل أساسه تقرير املعلومات االئتامنية".
عرف املرسوم رقم ( )8لسنة  2010بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات
كذلك فقد َّ

بأهنا " البيانات املالية للشخص الطبيعي أو
االئتامنية يف املادة ( )2املعلومات االئتامنية َّ
االعتباري ،واملتعلقة بالتزاماته وحقوقه وحجـم دفعاته املالية ،والتي تبني أهليته

وعرفت هذه املادة تقرير املعلومات االئتامنية بأنه" :تقرير إلكرتوين أو ورقي
االئتامنية"َّ .
تصدره الرشكة يتضمن معلومات واضحـة ودقيقة عن القدرة واألهلية االئتامنية

للشخص".
يتبني من النصوص السابقة أن تعامل رشكات التصنيف االئتامين املرخصة
باملعلومات االئتامنية جيب أن يكون وفق الرشوط التي حددها املرشع اإلمارايت ،إذ
تقوم الرشكة املرخصة باحلصول عىل املعلومات االئتامنية عن العميل بطريقة مرشوعة
ومن اجلهات املحددة وفق ًا ألحكام القانون ،وتقوم هذه الرشكة بتبويبها وحفظها يف
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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السجل االئتامين واملحافظة عىل رسيتها ،وتصدرها يف تقرير أو منحها إىل مقدم االئتامن
بناء عىل ترصيح خطي من العميل خيوله االطالع عىل تلك املعلومات اخلاصة به
واملحفوظة لدى الرشكة املتعاملة هبذه املعلومات.
إن قيام رشكات املعلومات االئتامنية بالتعامل مع هذه املعلومات من شأنه أن يعود
بعدة فوائد عىل العميل ومنها :
()9

 زيادة خيارات العميل باحلصول عىل متويل من أسوا املال املحلية والعاملية،حيث تعتمد البنوك واملؤسسات املالية األخرى عىل تقارير التصنيف االئتامين
للمقرتض ،ذلك أنه إذا كان التصنيف االئتامين للعميل مرتفع ًا فإنَّه جيد الكثري من
اجلهات التي تقوم بتمويل مشاريعه ،وبالتايل فهو يوائم بني اخليارات املتاحة لديه
للحصول عىل التمويل الالزم وبالرشوط القانونية املناسبة ،ويف غالب األحيان نجد أن
املصدر الوحيد للحصول عىل املعلومات عن العميل هو رشكات التصنيف االئتامين.
 خفض سعر االقرتاض للعمالء الذين صدر بحقهم تقرير ائتامين مرتفع وانخفاضخماطر عدم السداد التي يواجهها مزود االئتامن ،إذ يؤثر تقرير التصنيف االئتامين بشكل
مبارش عىل مستوى الفائدة التي يطلبها الدائن  ،ذلك أن هناك "عالقة عكسية بني
()10

التصنيف االئتامين والفائدة املطلوبة عىل الدين ،فكلام ارتفع التصنيف االئتامين "قلت
املخاطر" وانخفضت نسبة الفائدة املطلوبة والعكس صحيح" .
()11

 إن التصنيف االئتامين الذي تقوم به الرشكات التي تتعامل باملعلومات االئتامنية من) (9د .قيص بن عبد املحسن العنيزي ،وكاالت التصنيف االئتامين واألسوا املالية ،منشور عىل املوقع
االلكرتوين  www.simah.com.انظر :معهد الدراسات املرصفية ،إضاءات التصنيفات االئتامنية ،الكويت،
نوفمرب  ،2010العدد الرابع ،ص.2
(10) Credit Rating Agencies: Change by Competition Law or Regulation. ibid, P. 18.

) (11بانايوتيس غافراس ،لعبة التصنيفات ،املرجع السابق ،ص .36
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شأنه أن يؤدي إىل زيادة االستثامر األجنبي املبارش ،خاصة عندما يكون التصنيف
االئتامين للعمالء مرتفع ًا ،حيث يستطيع العميل احلصول عىل استثامرات مبارشة
خارجية .ذلك أن التصنيف املرتفع يمنح املستثمرين املزيد من الثقة يف التعامل مع
املؤسسات أو البنوك املصنفة بدرجة عالية .إذ يؤثر احلصول عىل تصنيف ائتامن أعىل
بشكل مبارش يف زيادة عدد املستثمرين يف قطاع ما ،وبالتايل فإن انخفاض التصنيف
االئتامين لرشكة عىل سبيل املثال يؤدي إىل انخفاض اإلقبال عىل فرص االستثامر من
قبل املستثمرين .
()12

 إن التصنيف االئتامين للعمالء ينعكس بشكل إجيايب عىل الترشيعات الداخلية ،إذإن العميل لكي حيصل عىل تصنيف ائتامين مرتفع جيب عليه أن خيضع لقواعد حوكمة
الرشكات  ،ويتبع املعايري العاملية يف جمال املحاسبة وإعداد تقاريره وتطبيق النامذج
()13

اخلاصة املعدة من قبل رشكات التصنيف االئتامين لتقييم ائتامنه ،وهذه تعود بالفوائد
الكبرية عىل العمالء للحصول عىل هذا التصنيف املرتفع.
 يساعد التصنيف االئتامين البنوك واملؤسسات املالية املقرضة يف حتديد خياراهتا ،منحيث القيام برشاء السند من عدمه .واحلكم عىل مستوى إدارة املؤسسة املقرتضة
وجودهتا وفعاليتها يف تسيري أمورها ،وبالتايل هو تأكيد عىل نجاح سياسات
واسرتاتيجيات املؤسسة أو البنك.
 يعكس التصنيف االئتامين قوة املركز املايل للمقرتض ،ومدى قدرته عىل الوفاءبااللتزامات املالية .ويعكس أيض ًا سمعة ومصداقية املقرتض واملوقع الريادي له يف
) CNN (12العربية ،مقال بعنوان "وكاالت التصنيف االئتامين وأثرها عىل االقتصاد" ،اخلميس 29 ،كانون
األول/ديسمرب ،2011
(13) Curtis C. Verschoor, CMA; Credit Rating Agency Performance Needs Improvement. by
Terri Eyden on Jan 17 2013. http://www.accountingweb.com/article/credit-rating-agencyperformance-needs-improvement/220749
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السو

.

()14

 إن التصنيف االئتامين يؤثر إجيابي ًا عىل النتائج التشغيلية والربحية للمؤسسة ،إذتقوم املؤسسة بالعمل بكامل طاقتها اإلنتاجة من أجل الوصول إىل تصنيف مرتفع
يؤهلها للحصول بسهولة ويرس عىل التمويل الالزم.
 إن التصنيف االئتامين اجليد يؤدي إىل التوجه نحو األسوا العاملية بثقة أكرب .إذ إنمصداقية التصنيفات هامة لصغار املستثمرين الذين ال تتوافر لدهيم مصادر أخرى
للمعلومات تساعدهم يف اختاذ القرار.
 إن التصنيف االئتامين اجليد يدل عىل تقيد املقرتض باالتفاقيات الدولية وتطبيقاملعايري التي وردت فيها ،ففي جمال البنوك يعد التصنيف االئتامين اجليد من العنارص
األساسية الستيفاء متطلبات مالءة رأس املال وفق ًا التفاقية (بازل.)2-

املطلب الثالث
كيفية تأسيس رشكة التصنيف االئتامين
ينبغي ملامرسة رشكات التصنيف االئتامين أعامهلا أن تقوم باختاذ كافة اإلجراءات
القانونية إلنشائها ومنها بالطبع التسجيل ،والوفاء بمتطلبات رأس املال ،واستكامل
املوافقات السابقة ،وذلك من أجل فرض الرقابة واإلرشاف عىل هذه الرشكات ،حيث
تبني نتيجة لألزمة املالية العاملية وما تبعها من آثار أن أحد األسباب األساسية حلدوث
هذه األزمة هو غياب الرقابة واإلرشاف عىل رشكات التصنيف االئتامين .
()15

) (14د خالد بن عبد الرمحن بن نارص املهنا ،املشتقات املالية ،دراسة فقهية ،2013 ،ص .167
(15) Danielle Carbone; The Impact of the Dodd-Frank Act’s Credit Rating Agency Reform on
Public Companies. INSIGHTS. Volume 24 Number 9, September 2010. p 1-6
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أوالً :نشأة رشكات التصنيف االئتامين يف اإلمارات
لقد بينت املادة ( )9من قانون املعلومات االئتامنية االحتادي إنشاء رشكات
متخصصة من أجل القيام بالتعامل مع املعلومات االئتامنية ،حيث ختتص بتنظيم طلب
مجع هذه املعلومات وحفظها وتبويبها واستخدام تلك املعلومات وتداوهلا مع اجلهات
األخرى ذات العالقة .هذا وقد منحت املادة ( )9من هذا القانون رشكة التصنيف
االئتامين شخصية اعتبارية ،وأكسبتها األهلية الالّزمة من أجل تسهيل القيام بمزاولة
أعامهلا وفق ًا ألحكام القانون من أجل حتقيق األهداف التي نشأت الرشكة من أجلها.
هذا وقد حظرت املادة ( )10من قانون املعلومات االئتامنية عىل أي شخص طبيعي
أو اعتباري ممارسة أعامل مجع املعلومات االئتامنية وما يتعلق هبا من أعامل إال من خالل
رشكة املعلومات االئتامنية املرخصة وفق ًا هلذا القانون .وحسن ًا فعل املرشع اإلمارايت،
ذلك أن طبيعة هذه املعلومات تتسم بالرسية وبالتايل جيب أن تستخدم يف أضيق احلدود
ويف الغرض الذي حدده القانون ،حتى ال تستخدم بشكل غري مرشوع يتعارض مع
اهلدف الذي حدده القانون يف هذا الصدد.
هذا وقد أصدر جملس الوزراء اإلمارايت القرار رقم ( )18لسنة  2011باعتامد
النظام األسايس لرشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية بتاريخ  5يوليو  2011باعتبارها
رشكة مسامهة عامة وفق ًا لنص املادة ( )1منه ،ويكون مركز الرشكة الرئييس وحملها
القانوين يف مدينة أبوظبي ملامرسة األعامل التي ترد عىل املعلومات االئتامنية وفق ًا لنص
املادة ( )4من القرار السابق ،وأجاز القرار أن ت ِ
ُنشئ الرشكة فروع ًا أو مكاتب أو
توكيالت داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها.
كذلك فقد أصدر املرشع اإلمارايت املرسوم رقم ( )8لسنة  2010بإنشاء رشكة
اإلمارات للمعلومات االئتامنية ،وذلك لتأسيس رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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املحدودة (امكريديت) ،والتي تتبع لدائرة التنمية االقتصادية يف إمارة ديب ،إذ تعترب هذه
الرشكة اجلهة الوحيدة املختصة بالتعامل مع املعلومات االئتامنية يف اإلمارة.
ثاني ًا :رأس مال الرشكة
لقد بينت املادة ( )7من الباب الثاين لقرار جملس الوزراء رقم ( )18لسنة 2011
باعتامد النظام األسايس لرشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية رأس مال الرشكة املرصح
به ( )200مائتي مليون درهم إمارايت ،يوزع عىل ( )2مليون سهم بحيث تكون القيمة
االسمية للسهم الواحد ( )100مائة درهم إماريت .وحدد القرار رأس املال املدفوع
( )120مائة وعرشون مليون درهم إمارايت ،ومجيعها نقدية مدفوعة بالكامل .هذا وقد
اشرتطت املادة ( )2/7من هذا القرار أن تدفع كامل القيمة االسمية للسهم نقد ًا عند
االكتتاب برأس مال الرشكة.
اجلدير بالذكر أن مجيع أسهم الرشكة االسمية مملوكة بالكامل للمساهم الوحيد وهو
احلكومة االحتادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتستطيع رشكة االحتاد للمعلومات
االئتامنية زيادة رأس ماهلا يف أي وقت يراه املساهم مناسب ًا سواء عن طريق األسهم
النقدية أم األسهم العينية ،وتستطيع طرح األسهم التي متثل هذه الزيادة يف رأس مال
الرشكة أما باالكتتاب العام أو باالكتتاب اخلاص .هذا وال خيضع زيادة رأس مال
الرشكة لألحكام الواردة يف قانون الرشكات اإلمارايت يف املواد ( )202-206ما دام
أن أسهمها مملوكة من مساهم واحد – احلكومة االحتادية -فقط وفق ًا لنص املادة ()8
من القرار.
ويرتتب عىل ملكية سهم من أسهم رشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية أن يقبل
املساهم هذا النظام وقرارات جملس إدارة الرشكة الذي يقوم باختاذها بصفته ممث ً
ال
للجمعيه العمومية للرشكة وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )10من القرار السابق.
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لقد أورد القرار السابق يف نص املادة ( )11أن أسهم الرشكة غري قابلة للتجزئة إال
بموافقة اجلمعية العمومية ،وال شك أن ما ورد يف هذا القرار بشأن جتزئة أسهم الرشكة
يتوافق وما ورد يف نص املادة ( )1/206من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة
 ،2015حيث جاء فيها "استثناء من أحكام البند ( )1من هذه املادة ملجلس الوزراء
بناء عىل اقرتاح من رئيس جملس إدارة اهليئة أن يصدر قرار ًا حيدد فيه فئات أخرى من
األسهم ورشوط إصدارها واحلقو وااللتزامات التي ترتتب عليها والقواعد
واإلجراءات التي تنظمها" .ويتوافق أيض ًا مع ما ورد بنص املادة ( )3/207من قانون
الرشكات االحتادي لسنة  2015إذ ورد فيها "جيوز للرشكة بموجب قرار خاص وبعد
موافقة اهليئة جتزئة القيمة االسمية ألسهمها إىل قيمة أقل ،عىل أن ال تقل القيمة اجلديدة
عن درهم واحد للسهم".
ثالث ًا :زيادة وختفيض رأس مال الرشكة:
أجازت املادة ( )14من قرار جملس الوزراء زيادة رأس مال رشكة االحتاد
للمعلومات االئتامنية ،وذلك من خالل إصدار أسهم جديدة بذات القيمة االسمية
لألسهم األصلية ،وللرشكة إصدارها مع عالوة إصدار أو بدوهنا.
ويرى الباحث أن ذلك يشكل خروج ًا مربر ًا عام ورد يف نص املادة ( )194من
قانون الرشكات االحتادي لسنة  2015التي تنص عىل أنه "جيوز زيادة رأس مال
الرشكة بعد استيفاء كامل رأس ماهلا املصدر" .ذلك أن أحكام قانون الرشكات
االحتادي لسنة  2015ال تطبق عىل الرشكات التجارية إال يف حدود ما ورد فيها أو يف
قانون الرشكات ،إذ ورد يف نص املادة ( )4من قانون الرشكات أنه -1" :فيام عدا القيد
وجتديد القيد بسجل الرشكات املستثناة لدى الوزارة واهليئة والسلطة املختصة كل فيام
خيصه ،ال ترسي أحكام هذا القانون عىل :أ -الرشكات التي يصدر باستثنائها قرار من
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018
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جملس الوزراء وذلك كله فيام ورد بشأنه نص خاص يف عقودها التأسيسية أو أنظمتها
األساسية تبع ًا للضوابط التي يصدرها جملس الوزراء .ب -الرشكات اململوكة بالكامل
من قبل احلكومة االحتادية أو املحلية وأية رشكات أخرى مملوكة بالكامل من تلك
الرشكات وذلك كله فيام ورد بشأنه نص خاص يف عقودها التأسيسية أو أنظمتها
األساسية."...
هذا وب َّينت املادة ( )1/15من القرار أنه ال جيوز إصدار أسهم الزيادة يف رأس مال
الرشكة بأقل من قيمتها االسمية ،ويف حالة إصدارها بأكثر من ذلك فإن الفر جيب أن
يضاف إىل االحتياطي القانوين ،حتى لو جتاوز نصف رأس مال الرشكة .هذا وتكون
زيادة أو ختفيض رأس مال رشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية بقرار من جملس اإلدارة
بوصفه ممث ً
ال للجمعية العمومية للرشكة وبعد االطالع عىل تقرير مدقق احلسابات يف
حالة التخفيض مع بيان حالة التخفيض ومقداره وكيفية تنفيذه ،ويف حالة الزيادة جيب
بيان مقدارها وسعر إصدار السهم.

املبحث الثاين
اجلوانب القانونية لتعامل رشكات التصنيف
االئتامين مع املعلومات االئتامنية
لقد بني املرشع اإلمارايت يف القانون االحتادي بشأن رشكات املعلومات االئتامنية
وقرار جملس الوزراء بشأن نظام رشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية ومرسوم إنشاء
رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية ،جمموعة من اجلوانب القانونية للتعامل مع
املعلومات االئتامنية ،تتمثل يف ضوابط قانونية خاصة برشكات التصنيف االئتامين
سنلقي عليها مزيد ًا من الضوء يف املطلب األول ،وضوابط خاصة باملعلومة االئتامنية
ذاهتا التي تكون حم ً
ال للتقرير االئتامين الصادر من هذه الرشكة واملستعلم عنه ومتلقيها
242
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سنبينها يف املطلب الثاين فيام يأيت:

املطلب األول
الضوابط القانونية اخلاصة برشكة التصنيف االئتامين
لقد وضع املرشع اإلمارايت ضوابط قانونية هتدف إىل تنظيم أعامل رشكات التصنيف
االئتامين ،تتمثل يف :خضوع رشكات التصنيف االئتامين لرقابة وإرشاف املرصف
املركزي ،واستخدام املعلومات االئتامنية وفق ًا لألهداف القانونية ،وعدم اإلفصاح أو
الكشف عن املعلومات االئتامنية للغري ،كذلك فإن عملية مجع املعلومات خاصة
بالرشكة ذاهتا والتأكد من هو ّية وأهلية مستلم تقرير املعلومات االئتامنية وإعداد
سجالت ائتامنية موثقة وحممية.
الفرع األول:
خضوع رشكات التصنيف االئتامين لرقابة وإرشاف املرصف املركزي
ال شك أن األعامل التجارية تقوم عىل أساس الثقة ،والسبب الرئييس لصناعة الثقة
هو توافر املعلومات االئتامنية عن األشخاص املتعاملني ،وحتى نضمن وجود
املعلومات الصحيحة والدقيقة ال بد من وجود رقابة قوية وفعالة عىل رشكات
التصنيف االئتامين التي توفر هذه املعلومات عن املتعاملني .
()16

لذلك؛ نظر ًا خلصوصية الغرض الذي يوجب إنشاء رشكات التصنيف االئتامين
والذي يرد عىل معلومات مهمة تتعلق باجلانب املايل لألشخاص ،فقد ارتأى املرشع
اإلمارايت وجوب خضوع أعامل رشكات التصنيف االئتامين إىل الرقابة واإلرشاف
املبارش من املرصف املركزي اإلمارايت وفق ًا ملا ورد بنص املادة ( )4من القانون االحتادي
رقم ( )16لسنة  2010بشأن املعلومات االئتامنية واملادة ( )24من الالئحة التنفيذية،
(16)Curtis C. Verschoor, CMA; Credit Rating Agency Performance Needs Improvement. P.4.
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حيث ورد فيها "ختضع عملية طلب ومجع وحفظ وحتليل وتبويب واستخدام وتداول
ومحاية املعلومات االئتامنية وإعداد السجالت االئتامنية وتقارير املعلومات االئتامنية
وتنظيمها للضوابط التي يضعها املرصف املركزي ،وذلك مع مراعاة ما ينص عليه هذا
القانون والئحته التنفيذية".
ووفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )16من القانون السابق ،وبموجب صالحيات
املرصف املركزي الواردة يف القانون ،فإن للمرصف أن يقوم بكافة األعامل التي من
شأهنا ضامن الرقابة واإلرشاف عىل تلك املهام املوكلة لرشكات التصنيف االئتامين القيام
هبا من أجل حتقيق األهداف املبتغاة من وراء إنشائها.
كذلك يستطيع املرصف املركزي اإلمارايت أن يضع كافة الضوابط التي تساعد
الرشكة عىل القيام بواجباهتا وممارسة نشاطها وفق ًا ألحكام القانون ،وللمرصف أيض ًا
أن يضع قواعد السلوك اخلاصة هبذه الرشكات وفق ًا لنص املادة ( )2/16من قانون
املعلومات االئتامنية .وله أن يصدر أية تعليامت أو توجيهات يراها مناسبة من أجل
ضامن قيامها بأعامهلا عىل الوجه الصحيح.
هذا وقد أوجبت املادة ( )13من القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية ارتباط
قاعدة البيانات اخلاصة باملعلومات االئتامنية املحفوظة لدى رشكة التصنيف االئتامين
باملرصف املركزي ،وذلك من أجل حتقيق الرقابة واإلرشاف عىل هذه املعلومات
الرسية.
أ َّما الالئحة التنفيذية فقد حددت االختصاصات التي يامرسها املرصف املركزي
وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )23وتتمثل فيام يأيت:
 حق الرقابة والتفتيش عىل الرشكة واإلرشاف عىل حسن أداء الرشكة ملهامها املوكلةإليها بموجب أحكام القانون وهذا القرار.
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 وضع الضوابط التي تقوم الرشكة بموجبها ممارسة نشاطها وقواعد السلوك ومايتعلق هبا.
 احلصول عىل بيانات الرشكة بصفة دورية ومراجعتها وإبداء الرأي فيها. مراجعة السري الذاتية وبيانات املوظفني الرئيسيني لدى الرشكة وإبداء الرأي فيها. استالم شكاوى مزود املعلومات ومستلم تقرير املعلومات والبت فيها. استالم شكاوى األشخاص املعنيني بتقرير املعلومات االئتامنية يف حالة عدم بتالرشكة فيها أو البت فيها بشكل غري صحيح.
 إصدار أية تعليامت أو قرارات أو توجيهات بصفته اجلهة الرقابية املختصة عىلنشاط الرشكة بموجب أحكام القانون.
يرى الباحث أن املرشع اإلماريت أحسن صنعا عندما منح الرقابة واإلرشاف عىل
رشكات التصنيف االئتامين للمرصف املركزي اإلمارايت ،ذلك أن رشكات التصنيف
االئتامين تتعامل مع معلومات خطرية ورسية بطبيعتها وينبغي أن تكون كذلك ،فمن
شأن إصدار تقرير ائتامين عن شخص معني أن يرتتب عليه آثار قانونية بالغة األمهية
مثل إفالسه أو إعساره .ولذلك فإن إيراد الرقابة عىل هذه الرشكات للمرصف املركزي
وهو جهه حكومية حمايدة يضفي مزيد ًا من الثقة واألمهية للتقارير االئتامنية الصادرة
عن تلك الرشكات .
()17

( )17أ َّما يف دول االحتاد األورويب فقد كشفت األزمة االقتصادية العاملية والتطورات املتالحقة يف شأن أزمة
الديون واليورو نقاط ضعف خطرية يف قواعد االحتاد األورويب للتصنيفات االئتامنية ،ذلك أنه يف الفرتة السابقة
عىل األزمة االقتصادية فشلت وكاالت التصنيف االئتامين يف تقدير املخاطر االئتامنية خاصة تقييم األدوات املالية
التي تدعمها الرهون العقارية عالية املخاطر ،إذ أصدرت تقييامت غري دقيقة وغري صحيحة وهذا دعا االحتاد
األورويب إىل تعديل الئحة التصنيفات االئتامنية عام  ،2011حيث يقيض هذا التعديل بإنشاء هيئة األورا
واألسوا األوروبية ( )ESMAمن أجل أن تقوم بالرقابة واإلرشاف عىل رشكات التصنيف االئتامين يف الدول
األعضاء يف االحتاد األورويب.
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وتقيض هذه الالئحة بأنه جيب عىل كافة الرشكات العاملة يف جمال التصنيف االئتامين
التسجيل يف اهليئة والوفاء بااللتزامات التي تفرضها ،وذلك من أجل ضامن استقالل
ونزاهة عملية التقييم االئتامين ،وضامن جودة التقييامت الصادرة يف هذا الشأن ،وترشف
اهليئة مبارشة عىل أعامل رشكات التصنيف االئتامين .
()18

الفرع الثاين:
استخدام املعلومات االئتامنية وفق ًا لألهداف القانونية
ال شك أن املرشع اإلمارايت قصد من إنشاء رشكات التصنيف االئتامين توفري قاعدة
بيانات مهمة عن األشخاص عمالء البنوك واملؤسسات املالية املختلفة ،من أجل ضامن
عدم تعثر هؤالء العمالء يف سداد قروضهم املالية .لذلك جيب عىل رشكات التصنيف
االئتامين أن يتوافق هدفها واهلدف العام ،وبالتايل حيظر القانون عىل رشكات التصنيف
االئتامين أن تقوم بتداول املعلومات االئتامنية والواردة يف السجل االئتامين وتقارير
املعلومات االئتامنية التي يتم مجعها وتبويبها واالحتفاظ هبا من قبل هذه الرشكات إال
وفق ًا لألهداف التي نص عليها القانون ،وإال تعرضت الرشكة واملوظف الذي قام
بالتعامل مع هذه املعلومات بطريقة غري قانونية للمسؤولية القانونية.
لقد بينت املادة ( )2من الالئحة التنفيذية أن رشكات التصنيف االئتامين عندما
متارس أعامهلا جيب عليها أن تتقيد بالقانون ونظامها األسايس والقواعد القانونية
الواردة يف الالئحة التنفيذية ،وكذلك الضوابط القانونية التي يضعها املرصف املركزي
اإلمارايت.

(18) New rules on credit rating agencies (CRAs) enter into force – frequently asked questions.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-571_en.htm.
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هذا وقد اشرتطت املادة ( )5من الالئحة التنفيذية عىل اجلهات املختصة باحلصول
عىل تقارير املعلومات االئتامنية ،أن تقوم بالتقيد باستعامل هذه املعلومات وفق ًا للغرض
املحدد يف الطلب.
الفرع الثالث:
عدم اإلفصاح أو الكشف عن املعلومات االئتامنية للغري
تُعد املعلومات االئتامنية حمل التعامل رسية بطبيعتها وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ()8
من القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية ،إذ أضفى املرشع اإلمارايت طابع الرسية
عىل املعلومات االئتامنية ،وعىل السجل االئتامين الذي يتضمن هذه املعلومات وعىل
تقرير املعلومات االئتامنية ،هلذا جيب عىل رشكات التصنيف االئتامين أن تستخدم هذه
املعلومات وفق ًا ألغراضها ،وبني أولئك األطراف الذين نص القانون عىل السامح هلم
بالتعامل عىل تلك املعلومات.
هذا وقد منع القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية األشخاص غري املرصح
هلم باالطالع عىل تلك املعلومات أو الكشف عنها سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أم
غري مبارشة إالَّ يف األحوال التالية:
 -1أخذ املوافقة اخلطية من الشخص صاحب املعلومة االئتامنية ذاته.
 -2أخذ املوافقة من ورثته الشخص يف حالة وفاته.
 -3أخذ املوافقة من النائب القانوين أو الوكيل املفوض بذلك.
 -4بناء عىل طلب من السلطات القضائية املختصة وذلك بالقدر الالزم
للتحقيقات والدعاوى التي تنظرها.
تطبيقا لذلك – وكام تقدم القول -فقد ورد يف نص املادة ( )10من املرسوم رقم ()8
لسنة  2010بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية أنه "تعترب املعلومات االئتامنية
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وتقرير املعلومات االئتامنية رسية بطبيعتها ،وال جيوز استخدامها لغري األغراض
املخصصة هلا ،وحيظر عىل غري اجلهات املرصح هلا من قبل الرشكة االطالع عليها".
كذلك فقد أوردت الالئحة التنفيذية يف املادة ( )8/13من االلتزامات املهمة التي
تلقى عىل عاتق رشكات التصنيف االئتامين " -8احلفاظ عىل رسية املعلومات االئتامنية
وكل ما يتعلق هبا وعدم اإلفصاح عنها أو الكشف عنها إالّ وفق ًا للقانون وهذا القرار".
إذ ًا ،هناك التزام قانوين يقع عىل عاتق رشكة التصنيف االئتامين يتمثل بعدم اإلفصاح
أو الكشف عن املعلومات االئتامنية التي حتوزها للغري إالّ وفق ًا للحاالت السابقة،
بوصف أن هذه الرشكات مؤمتنة عىل هذه املعلومات الرسية والتي متثل خصوصية
ومتس هبم وبمراكزهم القانونية بشكل مبارش ،لذا جيب عىل الرشكات أن
ألصحاهبا َّ
تتخذ كافة التدابري واإلجراءات التي من شاهنا احلفاظ عىل هذه املعلومات من أجل
إبقائها يف نطا الرسية متاشيا مع إرادة املرشع اإلمارايت هبذا اخلصوص.
أ َّما بالنسبة لالئحة وكاالت التصنيف االئتامين املعدلة الصادرة عن االحتاد األورويب
عام  ،2011فقد فرضت عىل وكاالت التصنيف االئتامين القيام بأعامهلا بكل نزاهة وبعيد ًا
عن تضارب املصالح ،وهذا يتطلب الرقابة املستمرة عىل التصنيفات االئتامنية الصادرة
وعىل آليات وطر التقييم وأن تكون التقييامت عىل مستوى ٍ
عال من الشفافية ،إذ يفرض
عىل الوكاالت إصدار تقرير سنوي عن الشفافية  ،ونتمنى عىل املرشع اإلمارايت أن
()19

يأخذ بام ورد هبذه الالئحة من حيث إلزام رشكات التصنيف االئتامين بإصدار تقرير
سنوي عن شفافية أعامهلا ،حتى نضمن أكرب قدر من الشفافية عند ممارستها ألعامهلا نظر ًا
خلطورة وأمهية تقرير املعلومات االئتامنية الذي يصدر عن تلك الرشكات.

(19) New rules on credit rating agencies (CRAs) enter into force – frequently asked questions.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-571_en.htm
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إذا كانت املعلومات االئتامنية تتسم بطابع الرسية واخلصوصية بالنسبة للمستعلم عنه،
فإن هذا األمر فرض عىل املرشع اإلمارايت املوازنة بني مصالح األشخاص وحقوقهم بأن
تكون بياناهتم املالية رسية وتتسم باخلصوصية وبني مصلحة الدولة واهليئات التي تقدم
االئتامن ،من أجل معرفة حقيقة وضع املتعاملني املالية ،ومدى أهليتهم للحصول عىل
االئتامن ،خاصة وأن األزمة االقتصادية األخرية فرضت واقع ًا اليمكن بأي حال من
األحوال جتنبه ،من خالل أثره السلبي عىل اقتصاديات الدول ،ذلك أن جوهر هذه
األزمة قضية الرهون العقارية وعدم قدرة املقرتضني عىل سداد الديون.
يرى الباحث أن األحكام القانونية التي وضعها املرشع اإلمارايت ال تشكل انتهاك ًا
للرسية املرصفية ولرسية املعلومات املالية لألشخاص املستعلم عنهم وخصوصيتهم
باملحافظة عىل تلك املعلومات ،ذلك أن مصلحة الدولة واهليئات التي تقدم االئتامن
حمل اعتبار من أجل جتنب السلبيات التي نتجت عن األزمة االقتصادية .وحرص ًا من
املرشع اإلمارايت عىل الرسية فقد أناط عملية مجع املعلومات وتداوهلا برشكات حكومية
وليس برشكات القطاع اخلاص ،واشرتط موافقة الشخص املستعلم إلصدار تقرير
املعلومات االئتامنية ،باإلضافة إىل الزام الرشكة بإعداد سجالت موثقة وحممية بموجب
أحكام القانون والقرارات الصادرة يف هذا الشأن ،باإلضافة إىل الرقابة املبارشة عىل
أعامل هذه الرشكات من املرصف املركزي اإلمارايت.
الفرع الرابع:
عملية مجع املعلومات خاصة بالرشكة ذاهتا
نظر ًا ألمهية وخطورة التعامل مع املعلومات االئتامنية باعتبارها معلومات رسية ،فلقد
اختص املرشع اإلمارايت جهات حكومية حمايدة للتعامل مع هذه املعلومات من حيث
مجعها وتبويبها وحفظها واستخدامها ،وتتمثل هذه اجلهات برشكات حكومية تابعة
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للدولة ،إذ إن رشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية تتبع للحكومة االحتادية وفق ًا لنص
املادة ( )1من قرار جملس الوزاء رقم ( )18لسنة  ،2011كذلك فإن رشكة اإلمارات
للمعلومات االئتامنية تتبع لدائرة التنمية االقتصادية يف حكومة ديب وفق ًا لنص املادة ()2
من املرسوم بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية رقم ( )8لسنة .2010
هذا وتنص املادة ( )10من القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشكل واضح
ورصيح عىل حظر قيام كافة األشخاص بالتعامل مع املعلومات االئتامنية باستثناء
الرشكة ،إذ جاء فيها "حيظر عىل أي شخص طبيعي أو اعتباري عدا الرشكة مزاولة نشاط
طلب ومجع وحفظ وحتليل وتبويب واستخدام وتداول املعلومات االئتامنية وما يرتبط
هبا".
كذلك تنص املادة ( )4من الالئحة التنفيذية عىل أنه "حيظر عىل أي شخص عدا
الرشكة مزاولة نشاط طلب ومجع وحفظ وحتليل واستخدام وتداول املعلومات
االئتامنية وإعداد السجل االئتامين وإصدار تقرير املعلومات االئتامنية".
ويرى الباحث أن هذا االجتاه سليم إذ اقترص التعامل مع املعلومات االئتامنية
بالرشكات احلكومية ،والسبب يف تقديرنا يعود إىل أن ثقة األشخاص بالرشكات
احلكومية يكون أكرب من رشكات القطاع اخلاص ،وبالتايل فإن ذلك يشجعهم عىل
التعامل مع هذه الرشكات واإلدالء باملعلومات االئتامنية اخلاصة هبم بكل يرس
وسهولة ،أضف إىل ذلك أن تقارير املعلومات االئتامنية التي تصدر عن رشكات
التصنيف التابعة للدولة تكون ذات مصداقية أكثر عىل الصعيد الوطني والدويل مما لو
صدرت عن رشكات تابعة للقطاع اخلاص .كذلك أمهية وخصوصية وخطورة هذه
املعلومات تتجه إىل أن تقوم الدولة فقط بالتعامل معها وإصدار التقارير اخلاصة
بأصحاهبا.
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كذلك فإن رشكات التصنيف االئتامين حتتاج إىل رأس مال كبري جد ًا للقيام بواجباهتا
املوكولة إليها بموجب القانون ،لذا فإن الدولة قادرة عىل توفري رأس املال الالزم .هلذا
فقد حدد قرار جملس الوزراء رقم ( )18لسنة  2011رأس مال رشكة االحتاد
للمعلومات االئتامنية يف املادة ( )7بحيث يبلغ رأس مال الرشكة املرصح به ()200
مائتي مليون درهم إمارايت ،يتم توزيعه عىل ( )2مليون سهم ،إذ تبلغ القيمة االسمية
للسهم الواحد ( )100مائة درهم إمارايت ،يف حني أوجب املرشع اإلمارايت أن يبلغ
رأس املال املدفوع ( )120مائة وعرشين مليون درهم إمارايت ومجيعها أسهم نقدية
مدفوعة بالكامل.

الفرع اخلامس:
إعداد سجالت ائتامنية موثقة وحممية
من أجل قيام رشكة التصنيف االئتامين بأعامهلا املوكولة إليها بموجب القانون ،فقد
استوجب القانون أن تقوم الرشكة بإعداد سجالت ائتامنية موثقة .ويقصد بالسجل
االئتامين وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )1من القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن
املعلومات االئتامنية أنه "السجل الذي تعده الرشكة وحيتوي عىل مجيع املعلومات
االئتامنية للشخص والتي يتم حتصيلها من مصادر متعددة وتكون مرتبة وفق تسلسل
زمني ،ويعد عىل أساسه تقرير املعلومات االئتامنية".
يتضح من هذا التعريف أمهية السجل االئتامين ،إذ يتضمن هذا السجل كافة
البيانات االئتامنية التي تتعلق بالشخص والتي تصلح أساس ًا إليرادها يف تقرير
املعلومات االئتامنية .هلذا جيب أن تكون هذه املعلومات مو َّثقة وتتميز بالدقة والواقعية،
وجيب أن تَرد يف السجل مرتبة وفق ًا لتاريخ حدوثها وبطريقة صحيحة وآمنة وفق ًا ملا
ورد يف نص املادة ( )11/4من القانون السابق.
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وإشارة املادة ( )7/13من الالئحة التنفيذية إىل وجوب إعداد سجالت ائتامنية تتسم
بصفات عدة منها التنظيم والتوثيق والدقة ،إذ جيب لتحقيق هذه الصفات أن تشمل
أسامء األشخاص وعناوينهم وكافة املعلومات االئتامنية اخلاصة هبم ،وجيب أن يتم
حتديث وتطوير هذه السجالت بشكل دائم حتى تراعي كافة التعديالت التي تطرأ عىل
املعلومات االئتامنية وتعرب بشكل واضح ورصيح عن واقع حال الشخص املستعلم عنه.
هذا وقد بينت املادة ( )4/12من مرسوم بشأن رشكة اإلمارات للمعلومات
االئتامنية رقم ( )8لسنة  2010وجوب إعداد سجل ائتامين مو َّثق ،بحيث تتسم كافة
املعلومات التي ترد فيه بالواقعية والدقة من أجل أن تعرب عن املركز املايل للشخص
الذي تتعلق به هذه املعلومات ملساعدة اجلهات املختصة باختاذ القرار املناسب بشأن
أهليته االئتامنية .كذلك فقد تطلبت املادة السابقة وجوب مراجعة املعلومات االئتامنية
بشكل دوري لضامن صحة هذه املعلومات وجدهتا.
ومن أجل أن تكون هذه املعلومات حممية فقد بني املرشع اإلمارايت وجوب قيام
رشكات التصنيف االئتامين بإنشاء أنظمة حديثة وإنشاء قواعد بيانات يدون وحيفظ فيها
كافة املعلومات االئتامنية التي تتعلق بالشخص ،وكذلك حفظ السجل االئتامين وتقارير
املعلومات االئتامنية والعمل عىل حتديثها بصفة دورية وفق ًا ملا ورد بنص املادة ()2/11
من قانون املعلومات االئتامنية واملادة ( )3/12من مرسوم بشأن رشكة اإلمارت
للمعلومات االئتامنية.
هذا وقد تط َّلبت الالئحة التفيذية أيض ًا يف املادة ( )2/13إنشاء قاعدة بيانات ،إذ
جيب تدوين وحفظ أسامء وعناوين مزودي املعلومات االئتامنية فيها ،وكذلك أسامء
وعناوين مستلمي تقارير هذه املعلومات ،وكل ما يتعلق هبذه املعلومات والتقارير،
وجيب العمل عىل حتديثها من فرتة ألخرى بصفة دورية.
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ويثار التساؤل عن املدة القانونية التي جيب عىل رشكات التصنيف االئتامين حفظ
تقارير املعلومات االئتامنية يف قواعد بياناهتا؟
لقد أجابت عىل ذلك ذات املادة السابقة ،إذ جيب عىل رشكات التصنيف االئتامين
االحتفاظ بطلبات احلصول عىل تقارير املعلومات االئتامنية ملدة مخس سنوات ميالدية
عىل األقل اعتبار ًا من تاريخ تقديم هذا الطلب .أ َّما املعلومات الواردة يف السجل

االئتامين فقد أوجبت املادة ( )3/13رضورة االحتفاظ هبا ملدة عرش سنوات .هذا وقد

اشرتطت املادة ( )10من الالئحة التنفيذية أن تغطي املعلومات االئتامنية التي ترد يف
تقارير املعلومات االئتامنية فرتة مخس سنوات سابقة عىل تقديم الطلب .وقد أحسن
املرشع صنعا عندما حدد مدة املعلومات االئتامنية الواردة يف التقرير بمدة مخس سنوات
سابقة عىل التقرير ،ذلك ألن هذه املعلومات قد تتغري ويتم حتديثها من فرتة ألخرى،
وبالتايل من الرضورة بمكان احلصول عىل آخر املعلومات االئتامنية املحدثة عن
الشخص ذي العالقة.
لقد أوجب القانون عىل رشكات التصنيف االئتامين أن تقوم باختاذ كافة اإلجراءات
والتدابري الالزمة من أجل محاية األمن املعلومايت للرشكة من كافة األعامل غري املرشوعة
التي من شأهنا اإلخالل بمصداقية وموثوقية املعلومات االئتامنية أو السجل االئتامين أو
تقارير املعلومات االئتامنية ،لذا جيب محاية أمن املعلومات من الفقدان أو تلف
املعلومات أو السجل أو التقارير االئتامنية ،أو دخول األشخاص غري املرصح هلم
باالطالع والتعامل عىل تلك املعلومات ،أو التعديل غري املرشوع وغري اآلمن عىل
املعلومات والسجالت والتقارير االئتامنية وما يتعلق بوسائل وطر دعم واسرتداد
املعلومات يف احلاالت الطارئة.
هذا وتنص املادة ( )5/13من الالئحة التنفيذية عىل أنه "تلتزم الرشكة بام يأيت… :
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 -5اختاذ كافة التدابري واالحتياطيات الالزمة لضامن ومحاية أمن الرشكة وأمن
املعلومات االئتامنية من الفقدان أو التلف أو االستخدام أو التعديل غري املرصح به أو
غري اآلمن سواء من قبل العاملني لدى الرشكة أو من الغري ،واالحتفاظ بوسائل دعم
واسرتداد املعلومات والبيانات يف احلاالت الطارئة".
الفرع السادس:
التأكد من هو ّية وأهلية مستلم تقرير املعلومات االئتامنية
لقد ألزمت الالئحة التنفيذية رشكات التصنيف االئتامين رضورة القيام بالتأكد من
هوية مستلم تقرير املعلومات االئتامين وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )12/13من الالئحة،
ذلك أن املعلومات التي حيتوهيا التقرير هي معلومات رسية ،لذا جيب أن حتصل عليها
اجلهات التي خوهلا املرشع ذلك وفق ًا لنص املادة ( )5من الالئحة التنفيذية ،إذ إن وقوع
هذه املعلومات يف أيدي أشخاص غري معروفني من شأنه أن يلحق الرضر باألشخاص
املستعلم عنهم .لكن الالئحة التنفيذية مل تبني اإلجراءات الواجب اختاذها للتأكد من
هوية مستلم تقرير املعلومات االئتامنية.
كذلك جيب عىل رشكة التصنيف االئتامين أن تتأكد من أهلية مستلم تقرير املعلومات
االئتامنية وفق ًا ملا ورد يف املادة ( )12/13من الالئحة ،فإذا كان مستلم التقرير تاجر ًا
فرد ًا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد املحدد قانون ًا وأن يكون عاق ً
ال .أما إذا كان
مستلم التقرير شخص ًا اعتباري ًا فيجب أن يقدم الشهادة الصادرة عن اجلهة املختصة
التي قامت بمنحة شهادة ممارسة أعامله.
يرى الباحث أنه من األمهية بمكان أن يكون مستلم تقرير املعلومات االئتامنية كامل
األهلية ،وذلك لضامن عدم إساءته الترصف يف املعلومات االئتامنية حمل التقرير التي
تعد رسية ال جيوز لغري األشخاص املخولني قانون ًا االطالع عليها.
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ويعد التزام رشكة التصنيف االئتامين بالتأكد من هوية وأهلية مستلم تقرير املعلومات
االئتامنية التزام بتحقيق نتيجة ،بالرغم من أن املرشع اإلمارايت مل حيدد بوضوح
اإلجراءات التي جيب اتباعها للتأكد من هويته وأهليته ،لذلك فإذا أخ َّلت هذه الرشكات
هبذا االلتزام فتنعقد مسؤوليتها القانونية جتاه الشخص املستعلم عنه صاحب التقرير.

املطلب الثاين
الضوابط القانونية اخلاصة باملعلومة االئتامنية واملستعلم عنه ومتلقيها
سوف يتناول الباحث يف هذا املطلب الضوابط القانونية التي تتعلق باملعلومة
االئتامنية واملستعلم عنه ومتلقيها ،وتتمثل يف :حظر التعامل باملعلومات اخلاصة بحياة
الشخص الطبيعي اخلاصة وآرائه ومعتقداته وحالته الصحية واحلصول عىل املوافقة
اخلط َّية املسبقة للشخص املستعلم عنه قبل إصدار تقرير املعلومات االئتامنية وإبرام
اتفاقية بني الرشكة ومزود اخلدمة ومستلم تقرير املعلومات.

الفرع األول:
حظر التعامل باملعلومات اخلاصة بحياة الشخص الطبيعي اخلاصة
وآرائه ومعتقداته وحالته الصحية
هيدف إنشاء رشكات التصنيف االئتامين إىل إجياد قاعدة بيانات تتضمن معلومات
مالية عن األشخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين يرغبون باحلصول عىل ائتامن من
البنوك واملؤسسات املالية املختلفة ،وتتميز هذه املعلومات بكوهنا معلومات مالية
بحتة ،من شأهنا أن تبني املركز املايل للعميل ،ومدى مقدرته عىل حتمل أعباء الدين
وقدرته عىل الوفاء بالتزاماته املالية وفق ًا لعقود القرض املربمة مع أي من هذه اجلهات.
لذلك ،فقد حظر القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010عىل رشكات التصنيف
االئتامين بموجب نص املادة ( )5أن تقوم بأعامل مجع وتداول املعلومات اخلاصة بحياة
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الشخص سواء بشكل مبارش أم غري مبارش باستثناء املعلومات املالية الصحيحة التي
تتعلق باالئتامن املايل له ،وذلك من أجل احلفاظ عىل حرمة حياة اإلنسان ومركزه
االجتامعي وخصوصية معلوماته األخرى.
هذا وقد ورد يف الالئحة التنفيذية أيض ًا يف نص املادة ( )12أنه " ُحيظر مجع أو تسجيل
أو تبويب أو اإلفصاح عن أو نرش أو تداول أو طلب البيانات املتعلقة بشكل مبارش أو
غري مبارش بالتفاصيل أو الوقائع املتعلقة بحياة الشخص الطبيعي اخلاصة أو آرائه أو
بمعتقداته أو بحالته الصحية".
فيمنع عىل رشكات التصنيف االئتامين مجع املعلومات اخلاصة عن الشخص أو
تداوهلا ،كحالته الزوجية أو عالقاته االجتامعية ،أو مشكالته مع جريانه ،أو أوضاعه
العائلية وغريها .كام يمنع عليها مجع وتداول املعلومات اخلاصة بآرائه كاآلراء اخلاصة
باملذاهب االقتصادية املختلفة ،أو بتأييد رأي علمي دون سواه ،أو رأيه السيايس يف
مسألة معينة تتعلق بالشأن العام ،كذلك معتقداته واملذاهب التي ينتمي إليها ،وكذلك
حالته الصحية واألمراض التي يعاين منها والتقارير الطبية التي تبني أمراضه
واإلجراءات املتبعة لعالجه.
إن كافة املعلومات الواردة يف الفقرة السابقة تعد من املعلومات الشخصية اخلاصة
هبذا الشخص ،وال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال خاضعة للتعامل أو التداول،
وكل تعامل مع ذلك يعد باط ً
ال وفق ًا ألحكام القانون.
يرى الباحث أن ما ورد سابق ًا هيدف إىل محاية احلياة اخلاصة لألشخاص ،وهو ما
ينسجم مع األحكام القانونية الواردة يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي
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كفل محاية احلياة اخلاصة لألشخاص ومنحهم حق محاية األرسة  ،وكفل حرية الرأي
()20

والتعبري بسائر وسائل التعبري  ،وكفل حرية املراسالت املختلفة  ،وحرية القيام
()22

()21

بشعائر األديان املختلفة ما دامت متوافقة مع أحكام القانون .
()23

يرى الباحث أن املرشع اإلمارايت قد أحسن صنع ًا عندما أورد هذا النص ،ذلك أن
اهلدف من التعامل باملعلومات االئتامنية للعميل هو من أجل بيان وضعه املادي ،ومدى
قدرته عىل الوفاء بسداد التزاماته وديونه ،وبالتايل فإن مجع املعلومات التي تتعلق بحالته
الصحية أو الشخصية أو الدينية أو أصوله العرقية أو انتامئه السيايس خترج عن نطا
عمل هذه الرشكة وعن دائرة التعامل املرشوع ،وال جيوز تضمينها يف التقرير االئتامين
للرشكة وإال انعقدت مسؤولية هذه الرشكة وفق ًا ألحكام القانون.

الفرع الثاين:
احلصول عىل املوافقة اخلط َّية املسبقة للشخص املستعلم عنه
قبل إصدار تقرير املعلومات االئتامنية
يشرتط املرشع اإلمارايت إلصدار تقرير معلومات ائتامين عن شخص ما ملصلحة
اجلهة املستفيدة أخذ املوافقة اخلطية املسبقة هلذا الشخص قبل إصدار هذا التقرير وفق ًا
ملا ورد يف نص املادة ( )6من القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية .فتستطيع
( )20تنص املادة  15من الدستور اإلمارايت عىل أنه "األرسة أساس املجتمع قوامها الدين واألخال وحب
الوطن ،ويكفل القانون كياهنا ،ويصوهنا وحيميها من االنحراف".
( )21مادة " 30حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة ،وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانون".
( )22مادة " 31حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال ورسيتها مكفولتان وفق ًا
للقانون".
( )23مادة " 32حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات املرعية مصونة ،عىل أال خيل ذلك بالنظام العام ،أو
ينايف اآلداب العامة":
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رشكة التصنيف االئتامين أخذ املوافقة املسبقة من الشخص الذي تتعلق املعلومات
االئتامنية به .أ َّما يف حالة استالم الرشكة طلب ًا من اجلهة املستفيدة للحصول عىل

معلومات عن شخص حمدد ،ومل يتضمن الطلب املوافقة اخلطية هلذا الشخص،
فتستطيع الرشكة االتصال هبذا الشخص من أجل احلصول عىل موافقته اخلطية عىل
إصدار تقرير املعلومات االئتامنية للجهة املستفيدة مقدمة الطلب.
لقد نصت املادة ( )1/18من الالئحة التنفيذية بشكل رصيح عىل وجوب احلصول

عىل موافقة الشخص املستعلم عنه الكتابية املسبقة ،يف حالة رغبت أي من اجلهات يف
احلصول عىل تقرير معلومات ائتامنية عنه ،أو ملجرد االستعالم عنه.
واشرتطت املادة ( )13/13من الالئحة التنفيذية عىل رشكة التصنيف االئتامين عدم
إصدار تقرير املعلومات االئتامنية ،إالَّ بعد أن يقوم الشخص طالب تقرير املعلومات
االئتامنية بتقديم طلب للرشكة للحصول عىل هذا التقرير بجانب املوافقة اخلطية املسبقة
من الشخص صاحب العالقة املستعلم عنه.
ُيثار التساؤل يف هذا الصدد ،هل يشرتط لقيام رشكة التصنيف االئتامين أخذ موافقة
الشخص صاحب املعلومة االئتامنية من أجل القيام بتجميع املعلومات االئتامنية عنه أم
تستطيع الرشكة مجع املعلومات عن هذا الشخص من دون احلصول عىل موافقته؟
ال شك أن رشكة التصنيف االئتامين تستطيع أن تقوم بتجميع املعلومات االئتامنية
عن كافة األشخاص املواطنني واملقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من دون أخذ
موافقتهم املسبقة ،وذلك من أجل إعداد قائمة بيانات خاصة ورسية يف هذا الصدد،
ولذلك فقد ورد يف نص املادة ( )3/6من القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية
أنَّه "للرشكة طلب تزويدها باملعلومات االئتامنية إلعداد قاعدة البيانات االئتامنية لدهيا،
دون اشرتاط موافقة الشخص عىل ذلك".
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كذلك فقد أوردت الالئحة التنفيذية يف نص املادة ( )14حتت عنوان حقو الرشكة
"حيق للرشكة ما يأيت -1 :طلب تزويدها باملعلومات االئتامنية إلعداد وتطوير قاعدة
بياناهتا اخلاصة بالسجل االئتامين دون اشرتاط موافقة الشخص عىل ذلك".
إذ يرى الباحث رضورة التمييز من أجل اشرتاط موافقة الشخص صاحب
املعلومات االئتامنية بني مجع املعلومات االئتامنية عن الشخص وقيام رشكة التصنيف
بإصدار تقرير املعلومات االئتامنية .ذلك أنه يف حالة قيام الرشكة بجمع املعلومات
االئتامنية فال يشرتط أخذ موافقة الشخص ،وتستطيع الرشكة أن تطلب من كافة
اجلهات التي متلك معلومات ائتامنية عن العميل تزويدها هبا من أجل تكوين قاعدة
بيانات خاصة هبا .أ َّما يف حالة قيام الرشكة بإصدار تقرير ائتامين عن الشخص فيجب

احلصول عىل موافقته اخلطية املسبقة .ويرى الباحث أن يف ذلك محاية للشخص

ومعلوماته االئتامنية من االنتهاك من قبل أي شخص غري خمول من الشخص صاحب
املعلومة باالطالع عىل معلوماته االئتامنية.
هذا وقد ألزم القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية يف املادة ( )14منه كافة
املصارف واملؤسسات املالية واجلهات التي متلك معلومات ائتامنية عن األشخاص أن
تقوم بتزويدها إىل رشكات التصنيف االئتامين بمجرد طلبها.
ويرى الباحث أن الطبيعة القانونية اللتزام اجلهات التي متلك هذه املعلومات جتاه
رشكات التصنيف االئتامين هو التزام بتحقيق نتيجة ،إذ جيب عليها أن تقوم بتزويدها
باملعلومات التي متلكها عن األشخاص بمجرد طلبها أوالً ،وجيب أن تتسم هذه
املعلومات بالدقة والواقعية وتستخلص من واقع السجالت واملستندات وال تقوم عىل
االجتهاد الشخيص حتى تع ِرب عن الوضع االئتامين احلقيقي للشخص ثاني ًا .وجيب أن
تنقل من هذه اجلهات إىل رشكات التصنيف االئتامين وفق ًا آللية آمنة من أجل احلفاظ
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عىل خصوصيتها ورسيتها ثالث ًا.
ومن أجل تأمني نقل املعلومات االئتامنية بأسلوب آمن إىل رشكات التصنيف االئتامين
فقد ألزمت املادة ( )2/14من القانون االحتادي بشأن املعلومات االئتامنية أن تقوم
الرشكة بإبرام اتفاقية مع كافة اجلهات مزودة املعلومات االئتامنية ،إذ جيب أن تتضمن
النامذج اخلاصة بطلب املعلومات االئتامنية وكذلك مواعيد تقديمها إىل الرشكة.
ومن أجل احلفاظ عىل رسية املعلومات االئتامنية أثناء نقلها من مزودي املعلومات
االئتامنية إىل رشكات التصنيف االئتامين ،فقد اشرتط املرشع اإلمارايت أن ترسل
ألكرتوني ًا من أجل حفظها وتنظيم التعامل معها ،حيث ورد يف نص املادة ( )12من
القانون السابق أنه "ترسل املعلومات االئتامنية وفق نامذج ألكرتونية معينة إىل الرشكة
وحتفظ لدهيا بعد معاجلتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل ،وذلك عىل
النحو الذي حتددة الالئحة التنفيذية هلذا القانون".
يرى الباحث أن إرسال املعلومات االئتامنية من مزودي هذه املعلومات إىل رشكات
التصنيف االئتامين إلكرتوني ًا أمر بالغ األمهية ،حيث يقلل التدخل البرشي بالتعامل مع
هذه املعلومات ،وهذا من شأنه أن يمنع األشخاص غري املرصح هلم باالطالع عىل هذه
املعلومات ،وذلك من أجل املحافظة عىل رسيتها.
كذلك يستطيع الشخص املستعلم عنه أن يطلب من رشكة التصنيف االئتامين أو
مورد املعلومات أو مستلم تقرير املعلومات االئتامين أن يقوم بتصحيح تلك األخطاء
الواردة يف املعلومات االئتامنية التي ختصه بعد أن يقدم األدلة واملربرات الالزمة لذلك
التعديل ،وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )2/19من الالئحة.
أ َّما يف حالة قيام رشكة التصنيف االئتامين بإصدار تقرير ائتامين أو نرش هذا التقرير أو

تبادل املعلومات االئتامنية من دون أخذ أذن الشخص املستعلم عنه صاحب العالقة،
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وكذلك يف حالة تعمد قيام رشكة التصنيف االئتامين بتعمد نرش أو تبادل معلومات
ائتامنية غري صحيحة أو غري دقيقة وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )3/19من الالئحة،
فيستطيع الرجوع عليها قضائي ًا ومطالبتها بالتعويض عن كافة األرضار التي حدثت له
نتيجة لذلك.
إن اشرتاط املرشع اإلمارايت احلصول عىل املوافقة اخلط َّية املسبقة للشخص املستعلم
عنه قبل إصدار تقرير املعلومات االئتامنية ،ال يثري أية مشكالت ،ذلك أن املستعلم عنه
يعلم مسبق ًا أنه من أجل إمتام املعامالت اخلاصة به ،جيب أن حيصل املتعامل معه عىل
تقرير املعلومات االئتامنيه اخلاص به ،من أجل بيان أهليته االئتامنية ،وبالتايل يستطيع
املستعلم املوافقة أو رفض إصدار تقرير املعلومات االئتامنية وفق ًا ملا تقتضيه مصلحته.
إال أن هناك ختوف ًا من أن يقوم املتعامل بالضغط عىل إرادة املستعلم عنه من أجل املوافقة
عىل إصدار هذا التقرير حتت وطأة حاجة املستعلم عنه إلبرام املعاملة.

الفرع الثالث:
إبرام اتفاقية بني الرشكة
ومزود اخلدمة ومستلم تقرير املعلومات
من أجل ضامن أن رشكة التصنيف االئتامين تقوم بأعامهلا وفق ًا لألهداف القانونية
املحددة ،وهبدف ضبط التعامل مع املعلومات االئتامنية ،فقد نص القانون عىل وجوب
إبرام اتفاقية بني رشكة التصنيف االئتامين ومزود اخلدمة ومستلم تقرير املعلومات
االئتامنية ،وذلك من أجل بيان وتنظيم آلية االستفادة من املعلومات االئتامنية حمل
التقرير وفق ًا لألهداف التي ينص عليها القانون ،وذلك بموجب ما ورد يف نص املادة
( )15من القانون االحتادي رقم ( )6لسنة  2010بشأن املعلومات االئتامنية ،إذ تنص
عىل أنه "تربم الرشكة مع مستلم تقرير املعلومات اتفاقية تنظم آلية استخدام تقرير
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املعلومات االئتامنية ،وما يتعلق باملعلومات االئتامنية من رشوط وأحكام ونامذج خاصة
بحامية املعلومات االئتامنية وضامن رسيتها".
وتطبيق ًا لذلك فقد نص املرسوم رقم ( )8لسنة  2010بشأن رشكة اإلمارات
للمعلومات االئتامنية يف املادة ( )11عىل وجوب أن تقوم الرشكة بإبرام اتفاقية خطية
مع اجلهات املستفيدة عند تسليمها تقرير املعلومات االئتامنية ،وذلك هبدف تنظيم آلية
استخدام هذه التقارير وفق ًا للمقتىض القانوين ،ومن أجل محاية حمتويات التقرير وضامن
بقاء كافة املعلومات الواردة به يف نطا الرسية.
هذا وتنص املادة ( )1/13من الالئحة التنفيذية عىل وجوب أن يتم توقيع اتفاقية
خطية بني رشكة املعلومات االئتامنية وكل من مزود اخلدمة ومستلم تقرير املعلومات
االئتامنية ،وتتضمن هذه االتفاقية نامذج طلب بيانات املعلومات االئتامنية ومواعيد
تقديمها ،وتبني هذه االتفاقية احلقو وااللتزامات املتبادلة بني كافة األطراف ذوي
العالقة ،كذلك إجراءات تقديم هذا الطلب وكيفية استخدام تقرير املعلومات االئتامنية
هبدف محاية املعلومات الواردة فيها بوصفها معلومات رسية ،وكذلك حتديد املقابل
املادي هلذه اخلدمة ومدة االتفاقية وكيفية جتديدها.
هذا وقد حددت الالئحة التنفيذية اجلهات التي تستطيع أن تقدم طلب ًا للحصول
عىل املعلومات االئتامنية ،وتتمثل هذه اجلهات وفق ًا لنص املادة ( )5من الالئحة بام يأيت:
 -اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية.

 البنوك التجارية واملتخصصة ورشكات االستثامر ورشكات التأجري التموييلورشكات التمويل.

 الرشكات واملؤسسات الفردية التجارية واملهنية واجلمعيات التعاونية املؤسسة يفالدولة.

262

38

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss73/4

????????? ??????? ?? ????? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ??????? almawajdeh:

[د.مراد حممود املواجدة]

 فروع ومكاتب متثيل الرشكات واملكاتب األجنبية املؤسسة يف الدولة ،وال يشملذلك رشكات الواجهة األجنبية (الرشكات األجنبية التي متارس نشاط ًا غري
نشاطها املعلن عنه).
 أية جهة أخرى يرى جملس اإلدارة أمهية حصوهلا عىل تقرير املعلومات االئتامنية. -أي شخص يرغب يف احلصول عىل تقرير املعلومات االئتامنية عن نفسه.

ويالحظ عىل هذا النص أن املرشع اإلمارايت قد توسع يف األشخاص الذين حيق هلم
احلصول عىل املعلومات االئتامنية من رشكة التصنيف االئتامين .ويثار التساؤل عن
أحقية رشكات االستثامر التي ال تعمل يف جمال التمويل باحلصول عىل تقرير املعلومات
االئتامنية؟ وكذلك األمر بالنسبة للرشكات واملؤسسات املهنية واجلميات التعاونية؟
أليس من األوىل محاية رسية املعلومات االئتامنية بدالً من إعطاء هذه اجلهات حق
االطالع عىل املعلومات االئتامنية للعمالء خاصة وأن هذه اجلهات ال تقدم متوي ً
ال أو
قروض ًا إىل األشخاص؟
يرى الباحث أن حق االطالع قد ورد يف نص املادة ( )5عىل سبيل املثال وليس عىل
سبيل احلرص؛ إذ حيق ملجلس إدارة رشكة التصنيف االئتامين أن ينظر إىل الطلبات املقدمة
من جهات أخرى مل يرد ذكرها يف الالئحة التنفيذية بشأن أحقيتها باحلصول عىل تقرير
املعلومات االئتامنية ،حيث منحت الالئحة يف الفقرة ( )5منها جملس إدارة الرشكة
سلطة تقديرية بشأن تقريره حق حصول هذه اجلهة عىل هذا التقرير.
لكن يثار التساؤل عن الطعن بعدم موافقة جملس إدارة رشكة املعلومات االئتامنية
عىل منح هذه اجلهات أحقية احلصول عىل تقرير املعلومات االئتامنية؟ مل يرد هناك نص
يف الالئحة بشأن ذلك ،ونرى رضورة إيراد املرشع نص ًا يف الالئحة التنفيذية جييز هلذه
اجلهات الطعن بقرار املجلس أمام املحكمة املختصة ،وذلك يف حالة عدم سامحه
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باحلصول عىل تقرير املعلومات االئتامنية.
هذا وجيب حلصول اجلهات الواردة يف نص املادة ( )5عىل تقرير املعلومات االئتامنية
أن تتوافر الرشوط التي حددها القانون وهي:
 أن تكون هذه اجلهة مرتبطة مع الرشكة باتفاقية تنظم عملية التعامل عىلاملعلومات االئتامنية.

 -دفع املقابل املادي من أجل احلصول عىل هذه اخلدمة.

املبحث الثالث

املسؤولية املدنية لرشكات التصنيف االئتامين
لقد كشفت األزمة االقتصادية العاملية أن غياب مسؤولية رشكات التصنيف
االئتامين يف الترشيعات الداخلية هو أحد األسباب األساسية يف انتهاكها للقوانني
واللوائح اخلاصة بالتصنيف االئتامين ،وإصدارها تقارير معلومات ائتامنية غري صحيحة
وغري دقيقة ،وترتَّب عىل ذلك تكبد اجلهات املعتمدة عىل تقرير املعلومات االئتامنية
خسائر كبرية ،ذلك أن رشكات التصنيف االئتامين دفعت بعدم مسؤوليتها بحجة أن
البيانات الواردة يف هذه التقارير اختيارية وليست ملزمة من وجهة نظرها .
()24

لتجنب دفع رشكات التصنيف االئتامين بعدم مسؤوليتها القانونية وما يرتتَّب عىل
ذلك من آثار بالغة اخلطورة ،فقد رتَّب املرشع اإلمارايت مسؤولية مدنية عىل عاتق
رشكات التصنيف االئتامين يف حالة التعامل غري القانوين مع املعلومات االئتامنية
والتعامل الذي يشكل إخالالً باالتفاقات املربمة بني الرشكة واملتعاملني عىل املعلومات
االئتامنية ،لذلك سوف نبحث يف مسؤولية رشكات التصنيف االئتامين عن الفعل الضار
(24) New rules on credit rating agencies (CRAs) enter into force – frequently asked questions.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-571_en.htm
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يف املطلب األول ،أ َّما املطلب الثاين فسيتم ختصيصه للمسؤولية العقدية لرشكات
التصنيف االئتامين.

املطلب األول
مسؤولية رشكات التصنيف االئتامين عن الفعل الضار
تُبنى املسؤولية عن الفعل الضار لرشكات التصنيف االئتامين ومزود املعلومات
االئتامنية عىل فكرة اإلرضار ،فكل رضر تتسبب به الرشكة أو املزود يلحق بمستلم
تقرير املعلومات االئتامنية أو باملستعلم عنه يستوجب التعويض وفق ًا ملا ورد يف نص
املادة ( )282من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .إذ ورد فيها "كل إرضار بالغري يلزم
فاعله ولو غري مميز بضامن الرضر" .ويقصد باإلرضار وفق ًا ملا ورد باملذكرة اإليضاحية
لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت :جماوزة احلد الواجب الوقوف عنده ،أو التقصري عن
احلد الواجب الوصول إليه يف الفعل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر  .ويرى جانب
()25

فقهي أن اإلرضار خيتلف عن الرضر اختالف السبب عن النتيجة ،إذ يقصد باإلرضار
هو الفعل أو عدم الفعل الذي يؤدي إىل الرضر .
()26

) (25املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية ،املادة ( ،)282ص .274
( )26د .عدنان الرسحان ،تأمالت يف أحكام الفعل الضار يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مؤمتر االحتفال باليوبيل الفيض لقانون املعامالت املدنية االحتادي رقم ( )5لسنة  1985واملعدل
بالقانون رقم ( )1لسنة  ،1987املنعقد يف الفرتة  29-28مارس  ،2011معهد ديب القضائي ،ص .60
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الفرع األول:
الفعل الضار
أوالً :حاالت اإلرضار
أ -من جهة رشكات التصنيف االئتامين
تتمثل صور اإلرضار التي تقوم هبا رشكة التصنيف االئتامين يف جانب املستعلم عنه
بتقديم تقرير معلومات ائتامنية يعتمد عىل بيانات غري صحيحة أو غري دقيقة ،بحيث
تتناىف مع واقع الوضع املايل للشخص املستعلم عنه ،ذلك أن من شأن هذه املعلومات
غري الصحيحة أو غري الدقيقة أن ترتب آثار ًا قانونية سلبية عىل شخص املستعلم ضده،
جتاه مستلم تقرير املعلومات االئتامنية.
كذلك تنعقد مسؤولية رشكات التصنيف االئتامين يف حالة إصدار تقرير معلومات
ائتامنية من دون احلصول عىل موافقة الشخص املستعلم عنه اخلطية املسبقة ،أو دون
التأكد من وجود هذه املوافقة ،إذ إن هناك التزام ًا قانوني ًا يقع عىل عاتق الرشكة بموجب
نص املادة ( )6من قانون املعلومات االئتامنية بعدم إصدار تقرير املعلومات االئتامنية
نصت املادة ()19
دون احلصول عىل موافقة املستعلم عنه اخلطية املسبقة .كذلك فقد َّ
من الالئحة التنفيذية عىل أنه "حيق للشخص املطلوب االستعالم عنه ما يأيت-3 ... :
احلق يف الرجوع عىل أي طرف كان يف حال نرش أو تبادل املعلومات االئتامنية أو أصدر
تقارير للمعلومات االئتامنية اخلاصة به بدون احلصول عىل موافقته املسبقة عىل ذلك،
وكذلك يف حالة ال َّتعمد بنرش أو تبادل معلومات ائتامنية غري صحيحة أو دقيقة عنه".
ب -من جهة مزود املعلومات االئتامنية
تثار املسؤولية عن الفعل الضار يف حق مزود املعلومات االئتامنية وفق ًا لنص املادة
( )10/12من الالئحة التنفيذية يف حالة قيامه بتزويد رشكة التصنيف االئتامين
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معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة بشكل م َّتعمد ،أي اجتاه إرادته إىل إحداث النتيجة
السلبية بالنسبة للمستعلم ضده ،حيث تتحمل رشكة املعلومات االئتامنية املسؤولية
القانونية عن إصدار تقرير معلومات ائتامنية غري صحيحة أو غري دقيقة ثم تعود بمبلغ
التعويض الذي قامت بدفعه إىل املستعلم عنه عىل مزود املعلومات االئتامنية.
ويف هذا الصدد تنص املادة ( )10/13من الالئحة التنفيذية عىل أنه "حتمل
املسؤولية كاملة منفردة يف حالة تقديم تقرير للمعلومات االئتامنية غري صحيحة أو غري
دقيقة إال إذ أثبتت الرشكة بأهنا استلمت هذه املعلومات كام هي من مزود املعلومات أو
تعمد مزود املعلومات تضليلها ،وال حيول ذلك دون حقها يف الرجوع عىل مزود
املعلومات املعني بام حتملته من تعويضات وما حلق هبا من أرضار".
ذهب إليه نص املادة ( )4/14من الالئحة التنفيذية رصاح ًة إذ جاء فيها
وهذا ما
َ
"الرجوع عىل مزود املعلومات يف حالة ترضر الرشكة بسبب وجود معلومات ائتامنية
غري صحيحة أو خمالفة للواقع قام مزود املعلومات بتزويدها للرشكة".
إن الالئحة التنفيذية ألقت عىل مزود املعلومات االئتامنية جمموعة من االلتزامات
جتاه رشكة املعلومات االئتامنية وفق ًا لنص املادة ( ،)15ويف حالة خمالفتها تثار
مسؤوليتها ،ومن هذه االلتزامات:
 التحقق من صحة ودقة املعلومات االئتامنية التي تزود رشكة التصنيف االئتامين هبا. وضع نظام حديث لتلقي وفحص الشكاوى واالعرتاضات اخلاصة باملعلوماتاالئتامنية املزودة للرشكة.
 إجراء التصحيح املناسب عىل املعلومات االئتامنية يف حالة اعرتاض مستلم التقريرعىل مضمونه إذا ثبت صحة االعرتاض.
-

تزويد رشكة التصنيف االئتامين باملعلومات االئتامنية وفق ًا للنموذج اإللكرتوين
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املحدد.
 احلفاظ عىل رسية املعلومات االئتامنية. تزويد رشكة التصنيف االئتامين باملعلومات اخلاصة باألشخاص املستعلم عنهمدون غريهم.
يف حالة إخالل مزود املعلومات االئتامنية هبذه االلتزامات فتثار مسؤوليته جتاه رشكة
التصنيف االئتامين ومستلم تقرير املعلومات االئتامنية واملستعلم عنه والغري ،ألن هذه
االلتزامات تفرضها الالئحة التنفيذية لقانون املعلومات االئتامنية.
هذا ويستطيع مزود املعلومات االئتامنية التحلل من املسؤولية وخاصة انتهاك الرسية
املرصفية وفق ًا لنص املادة ( )16من الالئحة التنفيذية إذا تم التعامل مع املعلومات
االئتامنية وفق ًا للضوابط والقواعد القانونية ،ذلك أن سبب إباحة التعامل هبذه املعلومات
االئتامنية هو املصلحة املالية واالقتصادية للدولة وبمسوغ قانوين يبيح ذلك.
كذلك يعفى مزود املعلومات االئتامنية من املسؤولية القانونية إذا كانت املعلومات
االئتامنية التي قام بتزويدها وتداوهلا مع رشكات التصنيف االئتامين صحيحة ودقيقة،
ومتثل الوضع املايل احلقيقي للشخص املستعلم عنه ،وإذا كانت هذه املعلومات غري
صحيحة أو غري دقيقة فتنعقد مسؤولية املزود القانونية.
إن للشخص املستعلم عنه مصلحة يف تداول املعلومات االئتامنية ما دام أن هذه
املعلومات صحيحة ودقيقة ،ومتت وفق ًا للضوابط القانونية ،وأمهها أخذ موافقته
املسبقة عىل تداول وإصدار تقرير املعلومات االئتامنية ،لذلك يف حالة قيام أي شخص
بنرش وتداول املعلومات االئتامنية اخلاصة باملستعلم عنه ،أو مل يراع الضوابط القانونية
التي يوجب املرشع اإلماريت األخذ هبا ،فيستطيع الشخص املستعلم عنه إثارة املسؤولية
القانونية هلذا الشخص ،سواء أكان رشكة التصنيف االئتامين أم مزود املعلومات
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االئتامنية أم الشخص املستعلم طالب تقرير املعلومات االئتامنية أو املوظفني املرصح هلم
باالطالع عىل املعلومات االئتامنية أو الغري ،حيث إن نص املادة ( )19من الالئحة
التنفيذية يثري املسؤولية املدنية لكافة األشخاص سواء كانوا مرتبطني بعالقة مع
املستعلم ضده أم ال .
()27

ت :من جهة جملس اإلدارة:
أ َّما فيام يتعلق باملسؤولية عن الفعل الضار ألعضاء جملس إدارة رشكات التصنيف

االئتامين عن تلك األفعال التي يقومون هبا بمناسبة عملهم يف الرشكة ،فقد قررت املادة
( )27من قرار جملس الوزراء رقم ( )18لسنة  2011باعتامد النظام األسايس لرشكة
االحتاد للمعلومات االئتامنية مسؤوليتهم جتاه الرشكة واملسامهني والغري عن كافة
األعامل التي متت بنا ًء عىل الغش أو إساءة استعامل السلطات التي منحها قانون
املعلومات االئتامنية واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ،وعن تلك
األعامل التي تشكل انتهاك ًا وخرق ًا للقواعد القانونية ذات العالقة.
كذلك ُيسأل أعضاء جملس إدارة رشكات التصنيف االئتامين عن كافة األخطاء
اجلسيمة ،وكل رشط يقيض بغري ذلك يعترب باط ً
ال بقوة القانون وال يرتب أية آثار
قانونية يف هذا الشأن.
أ َّما فيام يتعلق بمسؤولية أعضاء جملس إدارة رشكات التصنيف االئتامين عن األخطاء

التي حتصل نتيجة مبارشة أعامهلم يف حدود السلطات املمنوحة هلم بموجب القانون فال
) (27تنص املادة ( )19من الالئحة التنفيذية حتت بند الشخص املستعلم عنه عىل أنه " -3احلق يف الرجوع عىل
أي طرف كان يف حال نرش أو تبادل املعلومات االئتامنية أو إصدار تقارير للمعلومات االئتامنية اخلاصة به بدون
احلصول عىل موافقته املسبقة عىل ذلك وكذلك يف حالة التعمد بنرش أو تبادل معلومات ائتامنية غري صحيحة أو
دقيقة عنه".
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يمكن مساءلتهم عنها مسؤولية شخصية وفق ًا لنص املادة ( )26من قرار جملس الوزراء
رقم ( )18لسنة  2011باعتامد النظام األسايس لرشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية .
()28

أضف إىل ذلك أن املرشع اإلمارايت بموجب نص املادة ( )41من قرار جملس الوزراء
السابق يوجب انعقاد املسؤولية املدنية عن أخطاء أعضاء جملس إدارة رشكة التصنيف
االئتامين أثناء ممارستهم الختصاصاهتم ،حتى لو صدر قرار من جملس الوزراء بصفته
ممث ً
ال للمساهم يتعلق بتلك األعامل اخلاصة بالرشكة .هذا وقد حدد القرار مدة تقادم
املسؤولية املدنية عن أخطاء أعضاء جملس اإلدراة إذا عرض الفعل املوجب للمسؤولية
عىل جملس الوزراء بصفته ممث ً
ال للمساهم مقرتن ًا بتقرير مدقق احلسابات وصاد عليه
املجلس ،بحيث تكون مدة التقادم سنة من تاريخ انعقاد اجتامع جملس الوزراء .
()29

ثاني ًا :الطبيعة القانونية اللتزامات رشكة التصنبف االئتامين:
يثار التساؤل عن الطبيعة القانونية اللتزام رشكات التصنيف االئتامين ومزود
املعلومات االئتامنية هل هي التزام ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة؟
يرى الباحث أن التزام رشكات التصنيف االئتامين ومزود املعلومات االئتامنية هو
التزام بتحقيق نتيجة ،إذ جيب أن تكون املعلومات االئتامنية التي يتداوهلا مزود املعلومات
( )28تنص املادة ( )26من قرار جملس الوزراء رقم ( )18لسنة  2011باعتامد النظام األسايس لرشكة االحتاد
للمعلومات االئتامنية عىل أنه "مع مراعاة أحكام املادة ( )27من هذا النظام ال يكون أعضاء املجلس مسؤولني
مسؤولية شخصية فيام يتعلق بالتزامات الرشكة الناجتة عن قيامهم بواجباهتم كأعضاء جملس إدارة وذلك بالقدر
الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاهتم والصالحيات املخولة هلم".
) (29تنص املادة ( )41من قرار جملس الوزراء رقم ( )18لسنة  2011باعتامد النظام األسايس لرشكة االحتاد
للمعلومات االئتامنية عىل انه " -1ال يرتتب عىل أي قرار يصدر من جملس الوزراء بصفته ممث ً
ال للمساهم سقوط
دعوى املسؤولية املدنية ضد أي من أعضاء املجلس بسبب األخطاء التي تقع منه يف ممارسة اختصاصاته ،وإذا
كان الفعل املوجب للمسؤولية قد عرض عىل جملس الوزراء بصفته ممث ً
ال عن املساهم بتقرير من مدقق احلسابات
وصاد عليه فإن دعوى املسؤولية تسقط بميض سنة من تاريخ انعقاد ذلك االجتامع".
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االئتامنية عن العميل صحيحة ودقيقة .وكذلك جيب أن يستند تقرير املعلومات االئتامنية
التي تصدره رشكات التصنيف االئتامين عن صاحب التقرير إىل معلومات صحيحة
وحقيقية وتتعلق فقط باجلانب املايل للعميل ،وال تشمل معلوماته الشخصية ،ويعد هذا
التزام ًا قانوني ًا يفرضه قانون املعلومات االئتامنية واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبه
عىل عاتق رشكات التصنيف االئتامين ،وكذلك عىل عاتق مزود املعلومات االئتامنية ،وكل
اتفا عىل غري ذلك يعترب خمالفة للقواعد القانونية ويعد باط ً
ال.

الفرع الثاين :الرضر
يقصد بالرضر تلك اخلسارة التي تلحق بالشخص املستعلم عنه نتيجة إصدار تقرير
معلومات ائتامنية عنه حيتوي معلومات ائتامنية غري صحيحة أو غري دقيقة أو معلومات
تتعلق بحياته اخلاصة أو بمعلومات منع القانون تداوهلا أو التعامل عليها .
()30

هذا ويشرتط املرشع اإلماريت يف الرضر الذي يلحق بالشخص املستعلم عنه حتى
ً
مادية يف مصلحة مالية له ،وقد
يتم التعويض عنه ،أن يكون رضر ًا مادي ًا يلحق خسار ًة
يكون الرضر أدبي ًا يلحق أحدمها بسمعته أو رشفه أو عاطفته ،وجيب أن يكون الرضر
حمقق الوجود وليس احتاملي ًا حتى يكون حم ً
ال للتعويض ،وجيب أن يكون مبارش ًا بحيث
يكون نتيجة طبيعية إلصدار تقرير املعلومات االئتامنية أو تداوهلا بشكل خيالف القواعد
القانونية اخلاصة يف هذا الصدد .
()31

كذلك جييز املرشع اإلمارايت التعويض عن الكسب الفائت وفق ًا ملا ورد يف نص املادة
( )292من قانون املعامالت املدنية االحتادي ،برشط أن يكون الرضر الذي حلق
) (30د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية ،مكتبة اجلامعة – الشارقة ،مكتبة إثراء – األردن،
الطبعة الرابعة ،2012 ،ص.203
) (31د  .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية ،املرجع السابق ،ص .204
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املرضور نتيجة طبيعية للفعل الضار .بوصف أن الكسب الفائت يعد من األرضار
املادية التي كان املرضور يأمل يف احلصول عليها إذا توافرت األسباب املعقولة .
()32

الفرع الثالث :العالقة السببية
لكي تنعقد مسؤولية أي من الطرفني :رشكة التصنيف االئتامين أو مزود املعلومات
االئتامنية جتاه الشخص املستعلم عنه صاحب تقرير املعلومات االئتامنية عن الفعل
الضار ،البد من توافر عالقة سببية بني اإلرضار والرضر ،بمعنى أنَّه جيب يف الرضر
الذي يلحق صاحب املعلومات االئتامنية أن يكون قد نشأ عن قيام رشكة التصنيف
االئتامين بإصدار تقرير معلومات ائتامنية يستند إىل وقائع وبيانات غري دقيقة وغري
صحيحة ،أو أن التقرير يمثل خمالفة ألحكام قانون املعلومات االئتامنية واألنظمة
والقرارات الصادرة بمقتضاه.
إن عالقة السببية تتوافر مثال يف حالة قيام رشكات التصنيف االئتامين بإفشاء أرسار
تضمنها تقرير املعلومات االئتامنية اخلاص به إىل أشخاص أو جهات
العميل املالية التي َّ
ال جييز القانون ا َّطالعهم عىل تلك املعلومات مما احلق بصاحب املعلومات االئتامنية
رضر نتيجة ملخالفة هذا االلتزام القانوين بعدم إفشاء األرسار التي يتضمنها تقرير
املعلومات االئتامنية لغري اجلهات املخولة قانون ًا باالطالع عليها.

املطلب الثاين
املسؤولية العقدية لرشكات التصنيف االئتامين

يتعني النعقاد املسؤولية العقدية لرشكات التصنيف االئتامين أن يتوافر عقد ،وأن
يكون هناك إخالل هبذا العقد ،وأن هناك رضر ًا ِحل َق بالطرف اآلخر ،وأن هذا الرضر
كان نتيجة مبارشة لإلخالل العقدي.
) (32د الشهايب الرشقاوي ،مصادر االلتزام غري اإلرادية ،اآلفا املرشقة نارشون ،الطبعة الثانية ،2013 ،ص .129
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الفرع األول :اإلخالل العقدي
أوالً :اإلخالل العقدي من قبل رشكة التصنيف االئتامين:
األصل أن يتم تنفيذ العقود بام اشتملت عليه وفق ًا ملقتضيات حسن النية ،وكذلك
ما هو من مستلزماهتا وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )246من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت  .إال أنه قد يرتكب أحد الطرفني إخالالً بالتزاماته التعاقدية تشكل رضر ًا
()33

باملتعاقد اآلخر .لذا ينبغي النعقاد مسؤولية رشكة التصنيف االئتامين ومزود املعلومات
االئتامنية توافر أركان اإلخالل العقدي.
ويسبق احلديث عن اإلخالل العقدي وجود عقد يربم بني الطرفني املتعاقدين،
ويربم هذا العقد بني رشكة التصنيف االئتامين واملستعلم عنه ،إذ تنص املادة ( )6من
قانون املعلومات االئتامنية عىل أنه " -1يشرتط احلصول عىل موافقة الشخص اخلطية
املسبقة قبل إصدار تقرير املعلومات االئتامنية" .وهذه املوافقة تعد بمثابة عقد بني
الشخص املستعلم عنه وبني رشكة التصنيف االئتامين ،ذلك أنه ال جيوز لرشكة
التصنيف االئتامين إصدار تقرير املعلومات االئتامنية من دون احلصول عىل موافقة
الشخص املستعلم عنه ،إذ أوردت املادة ( )2/6من قانون املعلومات االئتامنية أن
لرشكة التصنيف االئتامين االتصال بالشخص املستعلم عنه مبارشة وذلك من أجل
احلصول عىل موافقته إلصدار تقرير املعلومات االئتامنية ،يف حالة استالم الرشكة طلب ًا
إلصدار تقرير معلومات ائتامنية غري مقرتن بموافقة املستعلم عنه.

) (33تنص املادة ( )246من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه -1" :جيب تنفيذ العقد طبق ًا ملا اشتمل
عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية -2 .وال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه ولكن يتناول
أيض ًا ما هو من مستلزمه وفق ًا للقانون والعرف وطبيعة الترصف".
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وهذا يعني إمكانية قيام الرشكة بأخذ موافقة العميل عىل إصدار تقرير املعلومات
االئتامنية ،وبذلك فإن هذه املوافقة تصدر ملصلحة الرشكة ،وهذا يعني وجود اتفا بني
الرشكة واملستعلم عنه من أجل إصدار تلك التقارير ،وبالتايل يمكن للمستعلم عنه
خماصمة الرشكة وفق ًا لقواعد املسؤولية العقدية تبع ًا لوجود هذا االتفا بني الطرفني.
تطر املرشع اإلمارايت إىل احلديث عن املسؤولية العقدية لرشكة التصنيف
وقد َّ
االئتامين يف مواجهة املستعلم عنه ،حيث نصت املادة ( )10/13من الالئحة التنفيذية
عىل أنه "حتمل املسؤولية الكاملة املنفردة يف حالة تقديم تقرير للمعلومات ائتامنية غري
بأهنا استلمت هذ املعلومات كام هي من
صحيحة أو غري دقيقة إال اذا أثبتت الرشكة َّ
مزود املعلومات أو تع َّمد مزود املعلومات تضليلها ،وال حيول ذلك دون حقها يف

الرجوع عىل مزود املعلومات املعني بام حتملته من تعويضات وما حلق هبا من أرضار".
إذ بموجب هذا النص يمكن مؤاخذة رشكات التصنيف االئتامين يف حالة أن قامت

الرشكة بإصدار تقرير معلومات ائتامنية عن الشخص املستعلم ضدَّ ه ،وكان التقرير
حيتوي عىل معلومات غري حقيقية وغري صحيحة وغري دقيقة يف مواجهته ،حيث إن من
شأن هذه املعلومات أن حتدث أثر ًا ش ِيئ ًا عىل تعامالته املختلفة ،بالتايل يستطيع املستعلم
عنه طلب تصحيح املعلومات االئتامنية غري الصحيحة وغري الدقيقة ،ومطالبة الرشكة
بالتعويض عن كافة األرضار التي حلقت به.
هذا وتستطيع رشكات التصنيف االئتامين دفع مسؤوليتها عن طريق إثبات أن
املعلومات التي حصلت عليها وضمنتها يف تقرير املعلومات االئتامنية كانت نتيجة
معلومات غري صحيحة وغري دقيقة زودها هبا مزود املعلومات االئتامنية سواء كان
متعمدا أم غري متعمد ،وتستطيع رشكات التصنيف االئتامين يف هذه احلالة العودة بمبلغ
التعويض الذي قامت بدفعه إىل املستعلم عنه وأية أرضار حلقت هبا عىل مزود
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املعلومات االئتامنية.
وقد ُثثار مسؤولية رشكات التصنيف االئتامين أيض ًا جتاه مستلم تقرير املعلومات
االئتامنية ،إذ تلزم املادة ( )15من قانون املعلومات االئتامنية رشكات التصنيف االئتامين
بتوقيع اتفاقية مع مستلم تقرير املعلومات االئتامنية ،وذلك من أجل تنظيم آلية
استخدام تقرير املعلومات االئتامنية ،وكافة الرشوط واألحكام والنامذج اخلاصة
بتداول املعلومات االئتامنية ،وخاصة تلك التي تتعلق بحامية هذه املعلومات االئتامنية
واملحافظة عىل بقائها رس ًا.
هذا وتنص املادة ( )13من الالئحة التنفيذية عىل أن تقوم رشكات التصنيف
االئتامين بتوقيع اتفاقية تسمى "اتفاقية عضوية" مع كل من مزود املعلومات االئتامنية
ومستلم تقرير املعلومات االئتامنية بحيث تتضمن البيانات اآلتية:
-

نامذج طلب بيانات املعلومات االئتامنية.

-

مواعيد تقديم نامذج بيانات املعلومات االئتامنية.

-

حقو والتزامات األطراف املتبادلة.

-

آلية تقديم طلب تقرير املعلومات االئتامنية

-

رشوط وأحكام ونامذج خاصة بحامية املعلومات االئتامنية ورسيتها.

-

املقابل املادي.

-

مدة رسيان االتفاقية.

-

كيفية جتديد االتفاقية.

كذلك فقد حدد املرشع اإلمارايت بموجب الالئحة التنفيذية البيانات املالية التي
جيب توافرها يف تقرير املعلومات االئتامنية سواء من الناحية الشكلية أم من الناحية
املوضوعية ،وسنلقي مزيد ًا من الضوء عليها ،ذلك أن عدم إيراد هذه البيانات أو
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النقص فيها أو عدم دقتها أو عدم صحتها أو تضمنها بيانات غري مالية يثري املسؤولية
العقدية لرشكات التصنيف االئتامين.
 البيانات الشكلية يف تقرير املعلومات االئتامنية
لقد أضفى املرشع اإلمارايت شكلية عىل تقرير املعلومات االئتامنية ،حيث تطلبت
املادة ( )7من الالئحة التنفيذية جمموعة بيانات جيب توافرها يف تقرير املعلومات
االئتامنية ،وتتمثل هذه املعلومات فيام يأيت:
-

معلومات مستلم التقرير:

يتعني ذكر بيانات تتعلق بمستلم تقرير املعلومات االئتامنية ،تتمثل هذه املعلومات
يف اسم املستلم وعنوانه الشخيص ،وعنوان مركز عمله ،وكافة البيانات التي تتعلق
بطبيعة نشاطه التجاري أو املهني أو احلريف .وهذه املعلومات بالغة األمهية إذ من شأهنا
أن تعني املستلم تعيين ًا نافي ًا للجهالة ،حيث إن التقرير يتضمن معلومات رسية ،وبالتايل
ينبغي أن يسلم للشخص صاحب العالقة "املستلم" بذاته.
-

معلومات املستعلم عنه:

لقد بني املرشع اإلمارايت رضورة أن يشمل تقرير املعلومات االئتامنية معلومات عن
الشخص املستعلم عنه ،وهي اسم الشخص املستعلم عنه وبيانات كافيه عن طبيعة
نشاطه ،باإلضافة إىل اقرتان التقرير بموافقة هذا الشخص اخلطية بإصدار هذا التقرير
ملصلحة املستلم.
يرى الباحث أن املرشع اإلمارايت مل يب ِني اجلزاء القانوين الذي سيرتتب يف حالة عدم

إصدار تقرير ال يتضمن كافة أو بعض البيانات التي جيب أن تتوافر بالتقرير .وبالتايل
فإن تقرير بطالن التقرير قد يتسبب يف مشكالت كثرية بسبب اطالع املستلم عليها.
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 البيانات املوضوعية لتقرير املعلومات االئتامنية
لقد اشرتطت املادة ( )8من الالئحة التنفيذية بيانات موضوعية جيب توافرها يف
تقرير املعلومات االئتامنية تتمثل فيام يأيت:
-

البيانات املالية للشخص:

هي تلك البيانات التي تتعلق بالذمة املالية للشخص املستعلم عنه ،وتشمل هذه
البيانات عىل سبيل املثال االلتزمات املالية مثل القروض واالئتامن الذي منح هلذا
الشخص ،وكذلك أصوله املالية املثقلة بحق رهن أو ضامن.
-

بيانات العجز املايل:

هي كافة البيانات اخلاصة بالشخص املستعلم عنه التي تدل عىل عجزه عن سداد
ديونه املختلفة ،وتلك البيانات اخلاصة بامتناعه عن دفع األقساط املرتتبة عىل عاتقه،
وأية قرارات إدارية أو قضائية صادرة يف هذا الصدد ضد املستعلم عنه ،مثل بيانات
عدم دفع فواتري املياه والكهرباء واهلاتف.
-

األحكام والقرارت القضائية:

هي تلك األحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص املستعلم عنه يف
شأن املنازعات املالية إذا كانت موجودة يف السجل االئتامين هلذا الشخص ،مثل أحكام
اإلفالس ،واإلعسار ،وإصدار شيك بدون رصيد.
 البيانات التي ال جيوز وضعها يف تقرير املعلومات االئتامنية:لقد ب َّينت الالئحة التنفيذية بيانات مالية خاصة باملستعلم عنه ال جيوز وضعها يف
تقرير املعلومات االئنامنية الصادر من رشكة التصنيف االئتامين وفق ًا لنص املادة ()9
منها ،وتتمثل هذه البيانات فام يأيت:
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-

قيمة األصول املرهونة.

-

استثامرات الشخص لدى مزود املعلومات االئتامنية.

-

املبالغ املودعة لدى مزود املعلومات االئتامنية.

-

تقييم الرشكة للقدرة االئتامنية لألشخاص.
تقديم الرشكة استشارات أو رأي ًا خاص ًا فيام يتعلق باملعلومات االئتامنية الواردة

-

يف تقرير املعلومات أو بوجوب منح أو عدم منح الشخص تسهيالت ائتامنية.
-

أي معلومات أو بيانات أخرى مل يطلبها مستلم تقرير املعلومات.

إذا ،يفرتض يف تقرير املعلومات االئتامنية أن حيتوي عىل البيانات الشكلية
واملوضوعية ،وأن يتجنب ذكر البيانات الشخصية والبيانات التي ال جيوز ذكرها يف
التقرير قانون ًا ،وأية خمالفة لتلك الضوابط والقواعد القانونية واالتفاقية من شأهنا أن
حتمل رشكات التصنيف االئتامين املسؤولية القانونية.
ثاني ًا :اإلخالل العقدي من قبل مزود املعلومات االئتامنية
كذلك من املتصور أن تُثار املسؤولية العقدية لرشكات التصنيف االئتامين جتاه مزود
املعلومات االئتامنية ،ذلك أن املادة ( )2/14من قانون املعلومات االئتامنية تُلزم
رشكات التصنيف االئتامين بأن تقوم بإبرام عقد مع مزود املعلومات االئتامنية من أجل
تنظيم التعامل والتداول عىل املعلومات االئتامنية بني الطرفني املتعاقدين ،ويتضمن هذا
العقد نامذج طلب بيانات املعلومات االئتامنية ومواعيد تقديمها .إذ إن أي خر تقوم
به رشكة التصنيف االئتامين املتعاقدة من شأنه أن يلحق الرضر بمزود املعلومات
االئتامنية يستوجب انعقاد مسوؤليتها العقدية .ويف هذا الصدد تنص املادة ( )14من
الالئحة التنفيذية أيض ًا عىل أنه "حيق للرشكة ما يأيت" :الرجوع عىل مزود املعلومات يف
حالة ترضر الرشكة بسبب وجود معلومات ائتامنية غري صحيحة أو خمالفة للواقع قام
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مزود املعلومات بتزويدها للرشكة".
ويستطيع مزود املعلومات االئتامنية أن يدفع مسؤوليته إذا توافرت احلاالت التي
تنص عليها املادة ( )16من الالئحة التنفيذية ،حيث ورد فيها أنه "حيق ملزود املعلومات
ما يأيت -1 :عدم اعتبار تزويد الرشكة باملعلومات االئتامنية املتوافرة لدية وفق ًا للقانون
وهذا القرار خرق ًا للرسية املرصفية.
 -2عدم حتمله املسؤولية القانونية يف حال ثبوت صحة املعلومات االئتامنية التي قام
بتزويد الرشكة هبا واإلجراءات التي اختذها يف هذا الشأن وفق ًا للقانون وهذا القرار".

الفرع الثاين :الرضر
البد أن يقرتن باإلخالل باالتفاقات التي تربم بني رشكات التصنيف االئتامين وكل
من مزود املعلومات االئتامنية ومستلم تقرير املعلومات االئتامنية والشخص املستعلم
رضر يلحق باآلخر ،وفق ًا ملفهوم الرضر الوارد
عنه من قبل أي من األطراف املتعاقدة
ٌ

يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.

يقصد بالرضر تلك اخلسارة التي تلحق بأي من طريف العقد املتعاملني عىل
املعلومات االئتامنية ،نتيجة إخالل أي منهام بااللتزامات التي يلقيها عىل عاتقه العقد
سوا ًء أكان اإلخالل جزئي ًا أم كلي ًا .
()34

هذا ويشرتط املرشع اإلماريت يف الرضر الذي يلحق بأي من طريف العقد املربم بني
املتعاملني عىل املعلومات االئتامنية حتى يتم التعويض عنه ،أن يكون رضر ًا مادي ًا يلحق
ً
مادية يف مصلحة مالية ألي من الطرفني ،كاخلسارة التي تلحق بالشخص
خسار ًة
) (34د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية ،مكتبة اجلامعة – الشارقة ،مكتبة إثراء – األردن،
الطبعة الرابعة ،2012 ،ص.203
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املستعلم عنه إذا تضمن تقرير املعلومات االئتامنية معلومات غري صحيحة أو غري
دقيقة ،مما أدى باملتعاقد معه إىل رفض إبرام العقد معه نتيجة لتلك املعلومات التي
وردت يف التقرير .ويمكن التعويض أيض ًا عن الكسب الفائت باعتباره رضر ًا مادي ًا،
ويقدر التعويض عنه بنا ًء عىل ما يفوت املرضور من كسب قبل حدوث الرضر وبالقدر

املتيقن يف حقه حينذاك .
()35

وقد يكون الرضر أدبي ًا يلحق أحدمها بسمعته أو رشفه أو عاطفته ،كأن يتضمن
تقرير املعلومات االئتامنية معلومات شخصية أو جنائية أو شخصية تتعلق مث ً
ال باجلرائم
التي قام بارتكاهبا أو بعاداته الشخصية وبمغامراته اخلاصة العائلية والعاطفية وغريها،
فإن من شأن تلك املعلومات غري املالية أن تؤثر عىل سمعته وتشويه صورته داخل
املجتمع التجاري .وجيب أن يكون الرضر حمقق الوجود وليس احتاملي ًا حتى يكون حم ً
ال
للتعويض ،وجيب أن يكون مبارش ًا بحيث يكون نتيجة طبيعية إلخالل أحد املتعاقدين
يف التزاماته .
()36

الفرع الثالث :العالقة السببية
حتى تنعقد مسؤولية أي من الطرفني املتعاقدين جتاه اآلخر البد من توافر عالقة
سببية ،بمعنى أنه جيب يف الرضر الذي يلحق أحد هذين الطرفني أن يكون قد نشأ عن
إخالل أحدمها بالتزامه العقدي الذي يفرضه عليه العقد .كأن يكون الرضر الذي حلق
بمستلم تقرير املعلومات االئتامنية نتيجة مبارشة لتلك املعلومات غري الدقيقة التي
تضمن التقرير
وردت بالتقرير والتي بنى عليها اختاذ قراره بالتعاقد معه ،بعد أن
َّ
معلومات تدعم وضعه املايل وتؤكد الثقة بجدارته املالية للحصول عىل القرض ،وتبني
) (35د.الشهايب الرشقاوي ،مصادر االلتزام غري اإلرادية ،املرجع السابق ،ص.130
) (36د .الشهايب إبراهيم الرشقاوي ،مصادر االلتزام اإلرادية ،املرجع السابق ،ص .204
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فيام بعد أن هذه املعلومات ال تعرب عن وضعه املايل احلقيقي ،ففي هذه احلالة فإن الرضر
تضمنها
الذي حلق بمستلم تقرير املعلومات االئتامنية كان نتيجة للمعلومات التي
َّ

وتبني عدم صحتها.
التقرير َّ

وتتوافر العالقة السببية مث ً
ال إذا أفشى مستلم تقرير املعلومات االئتامنية البيانات
التي حصل عليها من تقرير املعلومات االئتامنية ،مما أدى إىل اطالع الغري عليها أو
استخدامها استخدام ًا غري مرشوع ،فأحلق رضر ًا بسمعة الشخص املستعلم عنه ،فهذا
الرضر كان نتيجة مبارشة لقيام مستلم التقرير بإفشاء تلك األرسار ،وبالتايل هناك
عالقة سببية واضحة ما بني إفشاء الرس واإلرضار بسمعة هذه الشخص.

املطلب الثالث:
إعفاء رشكة التصنيف االئتامين من املسؤولية املدنية
يقصد باإلعفاء من املسؤولية تعديل أحكام املسؤولية العقدية أو الناجتة عن إتيان
فعل غري مرشوع بالنسبة لقواعد املسؤولية التقصريية إما باإلعفاء منها أو بتخفيفها أو
تشديدها

(.)1

ال جييز قانون املعامالت املدنية اإلمارايت لرشكات التصنيف االئتامين التحلل من
املسؤولية عن الفعل الضار ،ألن هذه املسؤولية تنعقد نتيجة اإلخالل بالتزام قانوين،
وبالتايل ال يتصور أن يقوم أي شخص بإعفاء نفسه من خمالفة القواعد القانونية اآلمرة.
ويف هذا الصدد تنص املادة ( )296من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه
"يقع باط ً
ال كل رشط يقيض باإلعفاء من املسؤولية املرتتبة عىل الفعل الضار".
أما فيام يتعلق باإلعفاء من املسؤولية العقدية التي تثريها االتفاقات عىل التعامل
وتداول املعلومات االئتامنية ،فإن املرشع اإلمارايت أجاز يف نص املادة ( )390من قانون
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املعامالت املدنية لألطراف املتعاقدة حتديد مسؤوليتهم سوا ًء أكان التحديد ورد يف ذات

العقد أم يف اتفا الحق ،إذ تنص املادة السابقة عىل أنه -1" :جيوز للمتعاقدين أن حيددا
مقدما قيمة التعويض بالنص عليها يف العقد أو يف اتفا الحق مع مراعاة أحكام القانون.
هذا وقد نصت املادة ( )537من قانون املعامالت املدنية عىل أنه " -1إذا كان
املطلوب من املدين هو املحافظة عىل اليشء أو القيام بإدارته أو توخي احليطة يف تنفيذ
التزامه ،فإنه يكون قد وىف بااللتزام إذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص
العادي ،ولو مل يتحقق الغرض املقصود ،هذا ما مل ينص القانون أو االتفا عىل غري
ذلك -2 .ويف مجيع األحوال يبقى املدين مسؤوالً عام يأتيه من غش أو خطأ جسيم".
وبناء عىل ما تقدم يستطيع أي من األطراف املتعاملة عىل املعلومات االئتامنية إيراد
نص يف االتفاقية املربمة يعفي نفسه بموجبها من املسؤولية جتاه املستعلم عنه ،يف حالة
إخالهلا بالعقد بشكل جزئي أو بشكل كيل ،وتستطيع أيض ًا أن ختفف من آثار هذه
املسؤولية ،بحيث تتحمل هذه املسؤولية يف حدود مبلغ معني يتم االتفا عليه مسبق ًا
يف العقد ذاته أو يف عقد الحق ،ويستطيع أيض ًا تشديد مسؤوليته طبق ًا للقواعد العقدية.
إال أن نطا حتديد مسؤولية األطراف املتعاقدة ال يشمل اإلعفاء من املسؤولية يف
حالة وقوع غش أو خطأ جسيم من قبلها .وأي اتفا عىل ذلك يعد باط ً
ال بقوة القانون،
ويقع عىل العميل عبء إثبات حدوث غش أو خطأ جسيم من قبل املدعي بمناسبة
تنفيذ هذا العقد.
هذا وتعفى رشكة التصنيف االئتامين من املسؤولية املدنية يف حالة إثبات أن
املعلومات االئتامنية التي ضمنتها تقرير املعلومات االئتامنية غري صحيحة أو غري دقيقة،
كانت نتيجة للمعلومات التي قام مزود املعلومات االئتامنية بتزويدها للرشكة ،ويقع
عبء اإلثبات عىل عاتق رشكة التصنيف االئتامين وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ()10/13
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من الالئحة التنفيذية.
ويف سبيل جتنب رشكة التصنيف االئتامين مسؤولية إصدار تقرير معلومات ائتامنية
حيتوي عىل معلومات ائتامنية غري صحيحة أو غري دقيقة فإن الرشكة تستطيع أن تطلب
من مزود املعلومات االئتامنية معلومات ائتامنية إضافية ختص عمي ً
ال معين ًا دون غريه من
العمالء ،أو طلب تصحيح معلومات ائتامنية يف حالة اكتشاف الرشكة ذاهتا معلومات
خاطئة ،أو يف حالة تقدم املستعلم ضده شكوى إىل رشكة التصنيف االئتامين ،إذا تقدم
أحد األشخاص ذوي العالقة بطلب إىل رشكة التصنيف االئتامين مثل الشخص مقدم
طلب احلصول عىل املعلومات االئتامنية وفق ًا ملا ورد يف نص املادة ( )3/14من الالئحة
التنفيذية .
()37

كذلك فقد أعفت املادة ( )16من الالئحة التنفيذية مزود املعلومات االئتامنية من
املسؤولية املدنية يف حالة تزويده رشكة التصنيف االئتامين معلومات ائتامنية صحيحة
عن الشخص املستعلم ضده ،ومل تعترب ذلك خرق ًا لقواعد الرسية املرصفية ما دام أن
اإلفصاح عنه تم وفق ًا للضوابط والقواعد القانونية ،إذ إن هناك مصلحة كربى
لالقتصاد الوطني يف تداول هذه املعلومات االئتامنية من شأهنا الكشف عن األهلية
االئتامنية للشخص املستعلم عنه وجتنب البنوك ورشكات التمويل الوقوع يف معامالت
مالية يعجز العمالء عن سدادها .ويف هذا الصدد تنص املادة ( )16من الالئحة
التنفيذية حتت بند حقو مزود املعلومات عىل أن " -1عدم اعتبار تزويد الرشكة
باملعلومات االئتامنية املتوافرة لديه وفق ًا للقانون خرق ًا للرسية املرصفية -2 .عدم حتمله
املسؤولية القانونية يف حال ثبوت صحة املعلومات االئتامنية التي قام بتزويد الرشكة هبا
) (37تنص املادة ( )3/14حتت بند حقو الرشكة عىل أنه "الطلب من مزودي املعلومات االئتامنية معلومات
ائتامنية إضافية أو تصحيح املعلومات االئتامنية يف حالة اكتشاف الرشكة من تلقاء نفسها أية أخطاء فيها أو بناء
عىل شكاوى أو طلبات مقدمة من األشخاص أصحاب العالقة".
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واإلجراءات التي اختذها يف هذا الشأن وفق ًا للقانون وهذا القرار".
وباملعنى املضاد فإن هناك مسؤولية قانونية تقع عىل عاتق مزود املعلومات االئتامنية
يف حالة تزويده رشكة التصنيف االئتامين بمعلومات غري صحيحة أو غري دقيقة ،أو
حالة عدم مراعاته اإلجراءات والضوابط القانونية يف تداول هذه املعلومات التي تتسم
بعنرص الرسية.
ويعفى مزود املعلومات االئتامنية من املسؤولية إذا كانت املعلومات التي قام
بالتعامل معها صحيحة ودقيقة ومتت وفق ًا إلجراءات قانونية سليمة نص عليها
القانون ،وال تشكل إخالالً أو خرق ًا للرسية املرصفية ،إذ تنص املادة ( )26من الالئحة
التنفيذية عىل أنه "ال يعد طلب إعداد تقرير املعلومات االئتامنية وال استالم تقرير
املعلومات االئتامنية خرق ًا ألي من قواعد الرسية املرصفية إذا استوىف مجيع الرشوط
املطلوبة وفق ًا للقانون وهذا القرار".
لقد جلأت رشكات التصنيف االئتامين عىل الصعيد الدويل إلعفاء نفسها من املسؤولية
بالقول بأن التقارير التي تصدر عنها هي جمرد آراء تعرب عن وجهة نظرها وهي ليست
ملزمة ،بالرغم من أن هلا أثر ًا بالغ األمهية بالنسبة لألشخاص املستعلم عنهم  ،ولكن
()38

ماذا لو قامت رشكات التصنيف االئتامين بإصدار تقارير معلومات ائتامنية غري صحيحة
وغري دقيقة وتوافر قصدُ اإلمهال اجلسيم والتعمد من قبلها ،وحلق رضر باألشخاص
املستعلم عنهم هل ستنعقد مسؤولية رشكات التصنيف االئتامين أم ال؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل البد من بيان القيمة القانونية ومدى حجية تقارير
املعلومات االئتامنية .مل يتضمن قانون املعلومات االئتامين اإلمارايت نص ًا واضح ًا
(38) New rules on credit rating agencies (CRAs) enter into force – frequently asked questions.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-571_en.htm
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ورصحي ًا بشأن حجية تقرير املعلومات االئتامنية الصادر عن رشكات التصنيف
االئتامين ،ولكن نستنتج بطريقة غري مبارشة أن تقرير املعلومات االئتامنية هو ملزم
جلميع املتعاملني عىل املعلومات االئتامنية ،ذلك أن املرشع اإلمارايت بموجب نصوص
املواد ( )3/19و ( )10/12و ( )1/13و ( )4/14الواردة بالالئحة التنفيذية نص
عىل وجوب أن تكون املعلومات التي يتضمنها تقرير املعلومات االئتامنية صحيحة
ودقيقة ،ومنح للشخص املستعلم عنه احلق يف مقاضاة رشكات التصنيف االئتامين إذا
كان التقرير حيتوي عىل معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة ،ويمكن العودة باملسؤولية
تعمد تزويد معلومات غري دقيقة وغري صحيحة
عىل مزود املعلومات االئتامنية أيض ًا إذا َّ

من قبل رشكات التصنيف االئتامين.

هلذا يدعو الباحث املرشع اإلمارايت أن يورد نص ًا رصحي ًا عن القيمة القانونية لتقرير
املعلومات االئتامنية ومدى حجية املعلومات الواردة فيه ،وذلك قطع ًا ألي خالف قد
حيدث يف هذا الصدد.
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اخلامتة
إن رشكات التصنيف االئتامين أصبحت واقع ًا ال غنى عنه يف جمتمعات األعامل،
ذلك أن هلا دور ًا كبري ًا يف توفري املعلومات االئتامنية عن األشخاص املتعاملني ،هبدف
منحهم االئتامن املناسب من البنوك ومؤسسات التمويل املختلفة ،وتزايد دور هذه
الرشكات عقب األزمة االقتصادية العاملية عام  2008حيث كان هلا دور أسايس يف
حدوث هذه األزمة بمنح تصنيف ائتامين غري حقيقي لألشخاص املستعلم عنهم.
ولتنجنب هذه اآلثار السلبية لرشكات التصنيف االئتامين عىل الصعيد الدويل كانت
ردة فعل املجتمعات املختلفة بإنشاء رشكات تصنيف ائتامين وطنية ،تساهم بتوفري
املعلومات الالزمة عن املتعاملني ،وفق ًا ألسس ومعايري تلبي متطلباهتا الوطنية ،لذلك
سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل إنشاء رشكات التصنيف االئتامين من خالل
صدور قانون املعلومات االئتامنية االحتادي لسنة  2010وتبعه الالئحة التنفيذية لسنة
 .2014وكان نتيجة لذلك إنشاء رشكة االحتاد للمعلومات االئتامنية ومقرها إمارة
ابوظبي ورشكة اإلمارات للمعلومات االئتامنية ومقرها إمارة ديب حتت رقابة وإرشاف
مبارش من املرصف املركزي.
النتائج:
 إن املرشع اإلمارايت قرص إنشاء رشكات التصنيف االئتامين عىل الرشكاتاحلكومية ومنع رشكات القطاع اخلاص من الدخول يف هذا املجال.

 مل ينص املرشع اإلمارايت عىل احلجية القانونية لتقارير املعلومات االئتامنية الصادرمن رشكات التصنيف االئتامين.

 -إن مجع وتبويب وتداول املعلومات االئتامنية وفق ًا للرشوط التي وضعها املرشع
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اإلمارايت ال تتعارض مع احلرية الشخصية لألشخاص املستعلم عنهم.
 اهلدف األسايس من مجع وحفظ وتبويب وتداول املعلومات االئتامنية االحتفاظبقاعدة بيانات مالية عن العميل مت ِكن املصارف واملؤسسات املالية املختلفة اختاذ
قرارها بشأن األهلية االئتامنية للعميل.
 يؤدي تقرير املعلومات االئتامنية إىل تقليل القروض املتعثرة السداد ،حيث تضعاملصارف ومؤسسات التمويل املختلفة الرشوط التي جيب أن يلتزم هبا كل عميل

عىل حدة من أجل جتنب خماطر عدم السداد.
 هناك مسؤولية قانونية تقع عىل عاتق األطراف املتعاملة باملعلومات االئتامنية يفحالة إخالهلم بالقواعد القانونية التي تنظم التعامل وتداول هذه املعلومات.

 تستطيع رشكات التصنيف االئتامين مجع كافة املعلومات االئتامنية عن األشخاصدون احلصول عىل إذن من هؤالء األشخاص.

 ال تستطيع رشكات التصنف االئتامين إصدار تقرير معلومات ائتامنية إالَّ بعداحلصول عىل موافقة العميل اخلطية ،أو االتصال بالعميل واحلصول عىل موافقته
إذا كان طلب تقديم املعلومات االئتامنية ال يتضمن تلك املوافقة.
 -ال يعد مزود املعلومات االئتامنية قد خر الرسية املرصفية يف حالة تقديمه

معلومات ائتامنية صحيحة ودقيقة عن األشخاص املستعلم عنهم ،وتم تداول
تلك املعلومات وفق ًا لإلجراءات والضوابط القانونية.

التوصيات:
 -مل يبني املرشع اإلمارايت يف قانون املعلومات االئتامنية القيمة القانونية واحلجية

القانونية لتقارير املعلومات االئتامنية ،وبالتايل ندعو املرشع اإلمارايت إىل وضع

نص قانوين حلجية هذا التقرير ،خاصة أنه يرتتب عليه نتائج قانونية بالغة األمهية
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واخلطورة.
 نتمنى عىل املرشع اإلماريت أن يدخل نص ًا يف قانون املعلومات االئتامنية جييزبموجبه لرشكات التصنيف االئتامين تصنيف أدوات الدين واملعامالت املالية

واملرصفية املستحدثة.
 -ندعو املرشع اإلمارايت إىل إيراد نص يف قانون املعامالت االئتامنية من أجل

السامح بإنشاء رشكات تصنيف متخصصة يف األدوات املالية اإلسالمية

واملعامالت املالية اإلسالمية ،بحيث تكون أول رشكة عىل الصعيد املحيل
والدويل تقوم بتقديم هذه اخلدمة خاصة أن دولة اإلمارات تعد بيئة ومركز ًا مالي ًا
عاملي ًا جاذب لالستثامرات املالية واملرصفية العاملية.
 إدخال نص عىل الالئحة التنفيذية لقانون املعلومات االئتامنية بحيث يعطيللجهات غري الواردة بالالئحة وفق ًا لنص املادة ( )5/5يف حالة رغبتها باحلصول
عىل تقرير املعلومات االئتامنية وعدم تلبية طلبها حق االعرتاض أو الطعن هبذا
القرار حيث إن الالئحة ختلو من مثل هذا النص.
 مل حيدد القانون أو الالئحة الرشوط القانونية التي جيب أن تتوافر يف أعضاء جملسإدارة رشكة املعلومات االئتامنية ،لذلك ندعو املرشع اإلمارايت إىل إيراد هذه
الرشوط بحيث يكون األعضاء عىل قدر من الدراية واملعرفة يف قطاع املعلومات
االئتامنية والتمويل ،وكذلك أن ال يكون هناك مصالح ألعضائها يف الرشكة
االئتامنية أو البنوك واملؤسسات املالية املختلفة أو رشكاء فيها حتى ال يتأثر قرار
الرشكات هبذه املصالح.
 -نتمنى عىل املرشع اإلمارايت إيراد نص يف قانون املعلومات االئتامنية بحيث يتم

بموجبه إنشاء صندو خاص يتكون من رسوم تقديم تقارير املعلومات

االئتامنية ،هبدف تعويض األشخاص املستعلم ضدهم إذا تضمن تقرير
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املعلومات االئتامنية بيانات غري صحيحة أو غري دقيقة.
 مل تتضمن املادة ( )21من الالئحة التنفيذية نص ًا ُخي ِول مقدم الشكوى االعرتاضأو الطعن يف نتيجة الشكوى اخلاصة باملعلومات االئتامنية ،لذلك نتمنى عىل
املرشع اإلماريت إيراد نص يعطي بموجبه حق االعرتاض أو تقديم طعن يف قرار
الرشكة للمحكمة االبتدائية املختصة حرص ًا عىل حتقيق العدالة.
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