
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  لعمل  المنظمة ∗قواعدال

  شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى 

  وقواعد تبادل المعلومات والبيانات 

  ونظام رقابة البنك المركزى على هذه الشركات 

   ∗وقواعد واجراءات وشروط الترخيص لها

  ــــــــــــ
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  قواعدالبالموافقة على هذه  ٢٠٠٦ يناير١٧صـدر قــرار مجلــس إدارة البنك المركزى المصرى بجلستـه المنعقـدة فى  ∗
 لقواعد واجراءات وشروط الترخيص لشرآات االستعالم ٢٠٠٥ أغسطس ٣٠سبق اعتماد مجلس ادارة البنك المرآزى المصرى بتاريخ  ∗

  .والتصنيف االئتمانى 
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 انىشركات االستعالم والتصنيف االئتملعمل قواعد المنظمة ال

 وقواعد تبادل المعلومات والبيانات

  ى هذه الشركاتونظام رقابة البنك المركزى عل
  

 مقدمة

شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى هى شركات مساهمة مـصرية غرضـها الوحيـد             

  .مزاولة خدمات االستعالم والتصنيف االئتمانى ، وال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه

 إدارة البنك المركزى لهذه الشركات بتقديم خدمات االستعالم والتـصنيف           ويرخص مجلس 

االئتمانى المتعلقة بمديونية عمالء البنوك وشركات التمويل العقارى وشـركات التـأجير التمـويلى              

يحدد مجلـس   وة من موردى السلع والخدمات ،       ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيالت ائتماني     

ى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات            إدارة البنك المركز  

 ، كما يضع مجلس ادارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبـادل            ونظام رقابة البنك المركزى عليها    

  .المعلومات والبيانات مع شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى 

  ١٣٥و   ١٢٤و   ١٢٣ و   ١٠١ و   ١٠٠ و   ٩٩  و ٩٧ و   اً مكرر ٦٧وقد نظمت المواد أرقام     

 المعـدل  ٢٠٠٣ لـسنة  ٨٨بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقـم           

 الترخيص لشركات االستعالم والتصنيف     نظم االطار التشريعى الذى ي    ٢٠٠٥ لسنة   ٩٣بالقانون رقم   

عليها وقواعد تبادل المعلومات والبيانات فيما      االئتمانى ، وتنظيم عملها ونظام رقابة البنك المركزى         

بين البنك المركزى والبنوك وشركات التمويل العقارى وشـركات التـأجير التمـويلى وشـركات               

  .االستعالم والتصنيف االئتمانى 

  

وقواعـد  شركات االستعالم والتصنيف االئتمـانى       عملونعرض فيما يلى القواعد المنظمة ل     

ـ    ى هذه الشركات  ونظام رقابة البنك المركزى عل    نات  تبادل المعلومات والبيا    أقـسام   ة ، وتشمل ثالث

  :على النحو التالى
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  الموضوع  

  

  

ــم  رقـ

  الصفحة

    القواعد المنظمة لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى  ألولالقسم ا

  ٣  تعاريف   :أوالً  

    معها بين الشركة والمتعاملين المنظمة للعالقةالقواعد    :ثانياً  

  ٧  عالقة الشركة بمقدمى المعلومات والبيانات  -١    

  ٨  عالقة الشركة بالمستعلمين  -٢    

  ٩  )ستعلم عنهممال ( عالقة الشركة بالعمالء  -٣    

  ١٠  عالقة الشركة بشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى األخرى  -٤    

  ١١  القواعد المنظمة لعمل الشركة   :ثالثاً  

  ١٢  د تشغيل ومعالجة المعلومات والبياناتقواع  :رابعاً  

  

    القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات  لثانىالقسم ا

  ١٤  تعاريف  أوالً  

  ١٥   المعلومات والبياناتتقديم  ثانياً  

  ١٦  االستعالم   ثالثاً  

  

    نظام رقابة البنك المركزى  لثالثالقسم ا

  ١٧  ركات االستعالم والتصنيف االئتمانىنظام رقابة البنك المركزى على ش  أوالً  

  ١٨  االجراءات والعقوبات المطبقة فى حالة المخالفة  ثانياً  

        

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقـد الـصادر بالقـانون            حكامأ -     مرفقات

الخاصـة   ٢٠٠٥ لـسنة    ٩٣ المعدل بالقـانون رقـم       ٢٠٠٣   لسنة ٨٨رقم

  .نيف االئتمانىبشركات االستعالم والتص

٢٠  

 قواعد وشروط واجراءات الترخيص لشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى         -  

   .٢٠٠٥ أغسطس ٣٠الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك المركزى فى 

٢٣  
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  القسم األول

  القواعد المنظمة لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى

  

  تعاريف: أوالً 
  

  :واردة بالقانون وبهذه القواعد التعاريف اآلتيةبالمصطلحات اليقصد   

  

فوع مـد اليقل رأسمالها ال  مصرية   شركة مساهمة  : شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى    -١

 بمزاولـة   ى المـصر  ىالبنك المركز مجلس ادارة   رخص لها   ي،   عن خمسة ماليين جنيه   

ع ومعالجـة وحفـظ      ملفات ائتمانية من خالل تجمي     تكوين طبيعة عملها كون  ت، و  هانشاط

 المتعلقـة بمديونيـة عمـالء البنـوك         االئتمانيةو  الشخصية المعلومات والبيانات وتحليل  

 مـن   التى تقدم ائتمـان    والشركاتالتأجير التمويلى    شركاتوشركات التمويل العقارى و   

 التـصنيف االئتمـانى   ، اضافة الى توفير خدمات االسـتعالم و        موردى السلع والخدمات  

 .تتعلق بمنح االئتماندون إبداء توصيات ،  التقارير االئتمانية للمستعلمينواصدار االخرى
 
 صورة مـن  يةالجهات التى تقوم بتقديم أ:   Data Providersالبياناتالمعلومات و مقدمو -٢

 معلومـات  أيـة    وأائتمانية   وأشخصية  معلومات  المتاح لديها   الجهات  وصور االئتمان ،    

وتمد شـركات االسـتعالم     ،  عمالء فى الوفاء بالتزاماتهم      ال سلوببإ تتعلقوبيانات أخرى   

 . هذه القواعدلوفقا ها باالئتمانى والتصنيف 

  

االشـخاص  و،  )األفراد( الطبيعيونص اشخاال: Data Subject   المستعلم عنه/ العميل  -٣

 مبيانـاته معلوماتهم وجمع تُو للحصول على ائتمان ،     ونمتقدمال أو   ونحاصلال ،   العتباريةا

 .هذه القواعدل وفقا لالستعالموتكون متاحة  بالشركة ، ات ائتمانية ملففى

  

لديها غرض مـشروع  التى  المتعاقدة مع الشركة االشخاص االعتبارية  : User ستعلمالُم -٤

باإلضـافة  الستعالم والحصول على التقارير االئتمانية والخدمات التى تقدمها الشركة ،           ل

 ، وذلـك     بالـشركة  ية ائتمان ات ولهم ملف  لمعلومات والبيانات ا م به  تتعلق الء الذين العمإلى  

 .هذه القواعدلوفقا 
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باسـتثناء  عن آخـرين    كمستعلمين   نيعامل مع األشخاص الطبيعي   لشركة الت ويحظر على ا  

  .هذه القواعدلبالشركة وفقا وبياناتهم معلوماتهم  االستعالم عن حقهم فى

  

ية  الشخـص المعلومـات والبيانـات   علىملف اليحتوى  :  Credit Fileالملف االئتمـانى  -٥

، الـشركة   واالحتفاظ بهـا لـدى      ومعالجتها   التى يتم جمعها     ئتمانية المتعلقة بالعمالء  واال

  :وتشمل

 .وعنوانهاوطبيعة نشاطها  وتشمل اسم الجهة :البياناتالمعلومات والجهة مقدمة   ) أ 

 :البيانات الشخصية  ) ب 

 اتمـستند و وتاريخ ومحل المـيالد      يةاالسم والجنس  ،وتشمل    :ونألشخاص الطبيعي ا

 الـسابقة خالل الثالث سـنوات     محال االقامة   الحالى و محل االقامة   واثبات الشخصية   

 خالل الثالث سـنوات الـسابقة     أماكن العمل   وعنوانه و الحالى  المهنة ومكان العمل    و

  . ، إضافة الى أية بيانات أخرى تحقق أغراض الشركة وإسم الزوج أو الزوجة

هم أو  ـى االس كالماء  ـالسم والشكل القانونى وأسم   ا ،وتشمل   : االعتبارية ألشخاصا

ورقـم الـسجل    المـدفوع   من رأس المـال     % ١٠أكثر من    الذين يمتلكون    الحصص

 ومعلومـات عـن     رئيسى واالنشطة الفرعيـة   النشاط ال التجارى وتاريخه والعنوان و   

 .أغراض الشركة  ، إضافة الى أية بيانات أخرى تحقق المركز المالى للشركة

 الحد االئتمانى المصرح به والرصيد      أو/ورض   الق  قيمة ،وتشمل   :البيانات االئتمانية     ) ج 

االسـتحقاق  وتـاريخ   ونـوع العملـة       ، أو نوع المنتج  التسهيل  نوع  المستخدم منه و  

 ، إضافة الى أية بيانات أخرى تحقـق         المقدمةأنواع الضمانات   والمستحقة  قساط  الاو

 .أغراض الشركة 

   Historical Dataهى معلومات تاريخيـة    Payment Habitsادات وأنماط السدادع  )د 

تعبر عن مدى التـزام العمـالء بالـسداد فـي           وقل  ألعلى ا خمس سنوات   ترجع إلى   

 :تشملو، المواعيد المحددة 

سداد عبر عن ى تتالمعلومات الهى :  Positive Informationالمعلومات االيجابية  -

 .هم فى مواعيد استحقاقهااللتزاماتالعمالء 

هى المعلومات التى تتعلق بإخفـاق  : Negative Information المعلومات السلبية -

رد الـشيكات   أو  االنتظـام   عدم  أو  التأخير   ،العميل فى الوفاء بإلتزاماته وتشمل      

 حكام القضائيةألا صدور   وأ التعثر وأالسداد  التوقف عن    أو   والكمبياالت بدون دفع  

 .االفالساإلعسار والبروتستو وأحكام والحجوزات و
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كل من  المتاحة بالسجالت العامة وتشمل     المعلومات    :معلومات من واقع السجالت العامة      )ه 

 .سجالت المحاكم و، والعقارى،والتجارى ،السجل المدنى

تـاريخ  المـستعلم و  ونـشاط   اسـم   وتشمل   :االستعالمات التى تمت على الملف االئتمانى       )و 

  .االستعالم
 

االنتمـاء  المتعلقـة ب  البيانـات   المعلومـات و   ان يتضمن الملف االئتمانى       يجوز وال

االعتقادات الدينية  ب  تلك المتعلقة  خرى أو وية االحزاب والمنظمات العامة األ     وعض السياسى

  .الحالة الصحيةأو 

  

مل لعمالء، وتـش لقاعدة بيانات الكترونية تضم الملفات االئتمانية  :  Databaseقاعدة البيانات -٦

البيانات ومعالجتهـا  المعلومات و المتعلقة بهم ، التى تم جمعها من مقدمى   المعلومات والبيانات 

 .واالحتفاظ بها لدى الشركة
 
نا أو وكيله أو من ينوب عنه قانو العميلمن   اذن كتابى صريح موقع : Consent  التفويض -٧

   : اآلتىعلىالمفوض بموافقته 

 . بهخاصة الناتالمعلومات والبيااالستعالم عن  -

   .االئتمانىوالتصنيف  شركات االستعالم ارسال بياناته الى -

ـ  قانون  ال من   ٩٩ادة  بأحكام الم للجهات المخاطبة   التفويض الزما   وال يكون     البنـوك   ى، وه

  .  وشركات التأجير التمويلىوشركات التمويل العقارى 

  

ـ ىورقفى شكل  ن الشركةمتقرير صادر  :  Credit Reportالتقرير االئتمانى  -٨  ى أو الكترون

 أو ملخـص    بالملف االئتمانى للعميـل   المتاحة   المعلومات والبيانات  بعض أو كل  يحتوى على   

  . لها

  

الشخصية واالئتمانيـة  والبيانات استخدام المعلومات :    Credit Scoringالتصنيف االئتمـانى  -٩

ى ، بهدف الوصول الى تقييم      بالملف االئتمانى للعميل لدى شركة االستعالم والتصنيف االئتمان       

بغـرض   ، وذلـك  طبق على جميع العمالء بدون تمييـز   رقمى للعميل وفقاً ألسس احصائية تُ     

 .المرتبطة بعدم سداد العميل اللتزاماته المستقبليةتحديد درجة المخاطر 
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 رح لها قانونـا   أحد أو كل المصادر التالية المص       :المعلومات والبيانات مصادر الحصول على     -١٠

  :وتشملات االستعالم والتصنيف االئتمانى،  لشركالمعلومات والبياناتأو اتفاقا بتقديم 

 .البنوك العاملة فى مصر -

 .النظام المركزى لتسجيل االئتمان بالبنك المركزى -

 .شركات التمويل العقارى -

 .شركات التأجير التمويلى -

 .شركات التأمين  -

   .الصندوق االجتماعى للتنمية -

   .والمتناهية الصغرأالصغيرة أوى تقدم ائتمان للمنشآت المتوسطة المؤسسات الت -

 .شركات التخصيم  -

 وفقا ألحكام قـانون سـوق رأس المـال          الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية      -

 . وتعديالته١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 .موردو السلع والخدمات بنظام البيع أو اداء الخدمة بالتقسيط -

 االستعالم والتصنيف االئتمانى األخرى المرخص لها من مجلس ادارة البنـك           شركات -

 .المركزى

 ، والتجـارى  ،السجل المـدنى  ، وهى كل من     السجالت العامة   الجهات المشرفة على     -

 .سجالت المحاكم و ،والعقارى

 .غراض الشركةأتخدم وبيانات معلومات  ية جهات أخرى متاح لديهاأ -

  

 لديه غرض يكونستعلم أن يجب على المPermissible Purpose  :  من االستعالمالغرض  -١١

  : وتتمثل األغراض المشروعة فىمشروع لالستعالم والحصول على تقرير ائتمانى ، 

  .حكم محكمينقضائى أو أو أمر ناء على حكم ب  ) أ 

أو زيادتـه أو تجديـده أو        بناء على طلب العميل    صورة من صور االئتمان      تقديم اية   ) ب 

  .هتعديل شروط

 . صورة من صور الضمانقبول الكفالة أو الضمانة أو أية  )ج 

  أو مراجعة الموقف االئتمانى له طالب االئتمان للعميلىاالئتمانتحديد التصنيف   )د 

 . فى سداد التزاماتهانتظامهمدى للتحقق من 

 .فوضم من ينوب عنه قانونا أو وكيله الأومن العميل وقع  مناء على تفويضب  )ه 
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   عالقةلل المنظمةاعد القو: ثانيا

 والمتعاملين معهاالئتمانى اشركة االستعالم والتصنيف بين 
  

  ، المعلومـات والبيانـات   ومقدمى  ،  االستعالم والتصنيف االئتمانى    شركة   العالقة بين    منظي

 التعاقدوشركة االستعالم والتصنيف االئتمانى     أحكام القانون والقواعد المنظمة لعمل      والمستعلمين  

 : ما يلىن يتضمنأ، على كل طرف منهم  الشركة وبين برممال

 .نطاقهوالغرض من االتفاق  -

 .اصحته والمعلومات والبياناتوحماية  سرية  الحفاظ علىالتأكيد على -

معلوماتهـا   ، والفئات المستهدف تجميـع        سيتم تجميعها  التى المعلومات والبيانات نوعية   -

 .وبياناتها

 .وكيفية ارسالها وتأمينها اتالمعلومات والبيانمواعيد ارسال  -

 .الحصول على تقارير ائتمانيةاالستعالم والخاصة بالقواعد  -

 .وكيفية سدادها مقابل الحصول عليهاالخدمات المقدمة و -

 .المعلومات والبياناتصحة بفيما يتعلق  تحديد مسئولية اطراف العالقة -

 .انهاء التعاقد أو تنفيذاسلوب تسوية المنازعات الناشئة عن  -

  

  :م العالقة بين الشركة وكل من المتعاملين معهانظى القواعد التى توفيما يل

   

  المعلومات والبياناتالشركة بمقدمى  عالقة -١

 ، ويتضمن التزام    اد المبرم بينهم   التعاق المعلومات والبيانات   العالقة بين الشركة ومقدم    نظمي  

ا فى األغراض المشروعة وفقـا لهـذه        الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات واستخدامه      

 :  ما يلىالمعلومات والبياناتمقدم القواعد ، ويتضمن التزام 

لتحقق لتأمين المعلومات والبيانات المقدمة للشركة وا     الالزمة  واالحتياطات  اتخاذ االجراءات     ) أ 

  .تهاصحمن 

، مع  شركة  ل ا بياناته الى معلوماته و  الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على ارسال        ) ب 

 الجهات المنصوص عليهـا     عدا ، وذلك     طلبه حال الطالع الشركة عليه   التفويضباالحتفاظ  

التـأجير  التمويل العقـارى وشـركات      البنوك وشركات   وهى  ،  قانون  ال من   ٩٩فى المادة   

 .التى ال يلزم بشأنها توافر التفويض المشار اليهالتمويلى 
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 علـى فتـرات     ائتمانالخاصة بعمالئه الحاصلين على      المعلومات والبيانات تحديث   و اتاحة  ) ج 

  . الشركةالتى تعدهاوفقا للنماذج أقصى   كحد شهريادورية

وذلك فـى موعـد      ِقبل عمالئه تم اتخاذها    قضائية   وأقانونية  اجراءات   اخطار الشركة بأية    )د 

 . اتخاذ اإلجراءمن تاريخ أقصاه شهر 

االسـتعالم  شـركة   باسم وعنوان   ائتمان  أو رفض منحهم    الذين تقرر منحهم     خطار عمالئه إ  )ه 

الخـاص  الحصول على التقرير االئتمـانى   فى هم، مع االشارة الى حقاالئتمانى والتصنيف  

 .وتقديم شكوى لالعتراض على المعلومات والبيانات الواردة بتقاريرهم االئتمانية، بهم 

 عمل من تـاريخ    ومخمسة عشر ي  فى موعد أقصاه    المقدمة من العمالء     الشكاوى    مع التعامل  )و 

ـ ،   الواردة فيما بعد  ا للقواعد   وفق من الشركة الشكوى   تلقى ـ اع  م  بقاعـدة بيانـات     هحتفاظ

  .نتائج الفحصو الواردة اليهالشكاوى ب

المقدمة منه إلـى    صحة المعلومات والبيانات     المسئولية عن    المعلومات والبيانات  قدمتحمل م   )ز 

 . وتأمينها لحين اتاحتها للشركةالشركة

  

 المستعلمين قة الشركة بعال -٢

  ، ويتـضمن   ا طالبة االستعالم التعاقد المبرم بينهم     العالقة بين الشركة والجهة   نظم  ي

ـ االستفادة ب والحصول على تقارير ائتمانية      فى االستعالم و    المستعلم حق خـرى  ألدمات ا الخ

  :  بما يلىالتزامه ، مع التى توفرها الشركة

بطلـب  المتعلقـة   والقواعد التنظيميـة     ك المركزى   الصادرة من البن  القوانين والقواعد     ) أ 

 .واستخدام التقارير االئتمانية التى تقدمها الشركة

والحـصول   لالستعالم ةمشروعالض اغرأحد األ ، على األقل ،     لدى المستعلم   أن يتوافر    ) ب 

 .كة الواردة بهذه القواعدوالخدمات التى تقدمها الشر على التقارير االئتمانية

 المعلومـات والبيانـات   ويض من العميل بالموافقة على االستعالم عن        الحصول على تف    ) ج 

ستعلم بصحة توقيـع    موضحا به الغرض من االستعالم ومصدقا عليه من الم        ه  بخاصة  ال

 عـدا  الطالع الشركة عليه حال طلبـه ، وذلـك            التفويض ذا، مع االحتفاظ به   العميل  

وشـركات التمويـل    ى البنوك   وه ،قانونال من   ٩٩لجهات المنصوص عليها فى المادة      ا

  .التمويلىوشركات التأجير العقارى 

 :من حيث التعاقد ، لشروط وفقا الحصول على تقرير ائتمانى ن يكون االستعالم وأ  )د 

  .عد لذلك على النموذج المطلبتقديم ال -

  .ارير االئتمانيةالتقالحصول على وكيفية اسلوب  -

  .الئتمانيةارير اتقاللحصول على ل المقررة الرسومسداد  -
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 وليس ألى غـرض      من أجله  لبللغرض الذي طُ  ستعلم باستخدام التقرير االئتماني     م الم التزإ  )ه 

 .آخر

تمكين الغيـر مـن     مع الغير أو    التقرير االئتمانى   واردة ب ال المعلومات والبيانات عدم تداول     )و 

  . عليها سواء بمقابل أو بدون مقابلطالعاال

 بند من بنود التقرير االئتماني الذي حصل عليه من          ىتعديل أ ستعلم بعدم تغيير أو     م الم التزإ  )ز 

 . الشركة

 .االستعالمالحق في برخص للغير يستعلم أن يتنازل عن حقه إلى الغير أو  يجوز للمال  ) ح 

يكون االستعالم بمعرفة مسئولين مفوضين تُخطـر الـشركة باسـمائهم           أن  ستعلم  تعهد الم   ) ط 

 بأي تغيير في المفوضين فى االستعالم لديه أو فـي           مع االلتزام بإخطار الشركة   ظائفهم  وو

 .البيانات والتزامهم بالمحافظة على سرية المعلوماتحالة انهاء عمل أحدهم ، مع 
 

 Consumer Rights العمالءعالقة الشركة ب -٣

  

على ،   ى الخاص به   الحق فى طلب الحصول على نسخة من التقرير االئتمان         يكون للعميل   ) أ 

 بعـد  ذلك الشركة وللنظام المقرر بوفقا فى أى وقت ، بل الشركة ك من ِقعد لذل النموذج الم

 .سداد الرسوم المقررة لذلك

الـواردة   المعلومات والبيانات عدم صحة   للالعتراض   الحق فى تقديم شكوى      يكون للعميل  ) ب 

، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالم التقريـر ،  الخاص به بالتقرير االئتمانى  

البيانات الـواردة بـالتقرير     المعلومات و تبرت  يتم تقديم شكوى خالل هذه المدة اع      واذا لم   

 . ثبت العكس ، ما لم ييحة ومحل موافقة كاملة منهصح

 هاؤيـد مع ارفاق ما ي   بل الشركة   عد لهذا الغرض من قِ    على النموذج الم  شكوى  التقديم  يتم    ) ج 

جراء المطلوب اتخاذه   واإل،  شكوى  محل ال التقرير االئتمانى   بنود  من مستندات ، وايضاح     

 .و االضافةأو التصحيح أغاء و االلأبحث الاعادة من حيث 

بحفـظ  بيان تقـوم     ال تتعلق بصحة معلومة أو       هاانواذا تبين   لشكوى  افحص  على الشركة     )د 

مل من تاريخ اسـتالم     يام ع أ عشرةوذلك فى مدة اقصاها      ،    وابالغ الشاكى بذلك   الشكوى

جـراء التـصحيح الـالزم       وإ هافحصعلى الشركة   ،   بول الشكوى قفى حالة   و ،   الشكوى

بل الـشركة ،    معالجة من قِ  الاذا تبين وجود خطأ فى عملية التشغيل و       للمعلومات والبيانات   

مـل مـن    يام ع أعشرة  وذلك فى مدة اقصاها     البيانات ،   المعلومات و أو ارسالها الى مقدم     

  . الشكوىتاريخ استالم
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من الشركة ، وابـالغ الـشركة       إليه  البيانات فحص الشكوى الواردة     المعلومات و على مقدم     )ه 

ت عدم صحته ،    ثبتصحيح ما ي  أو  والبيانات  إما بالتعزيز بصحة المعلومات     ،   الفحصبنتيجة  

 .لشكوىه ل عمل من تاريخ استالميوم خمسة عشرخالل مدة اقصاها  الى الشركة وارساله

رير االئتمانى نتيجة لفحص الشكوى من كل مـن         على التق جوهرية  جراء تعديالت   فى حالة إ    )و 

، وارسال اخطـارات     اخطار مقدم الشكوى بذلك      البيانات ، يتم  المعلومات و مقدم   أوالشركة  

تعالم والحصول على تقرير ائتمـانى      الذين سبق لهم االس   لمستعلمين  لالتى تمت    التعديالتب

 . على اجراء التعديلأشهر السابقةالثالثة خالل فترة 

شير إلى ورود شـكوى     ما ي ين تضمين التقارير االئتمانية الصادرة أثناء فحص الشكوى         يتع  )ز 

 .محل فحص

بـدون   ، أو    لالسـتعالم مـشروع   تمت بدون وجود غرض     ستعالمات  بااذا تعلقت الشكوى      ) ح 

مـشروع  ستعلم لتقديم مـا يثبـت تـوافر غـرض            ، على الشركة الرجوع الى الم      تفويض

 .ن الشاكى بموافقته على االستعالم عن ملفه االئتمانىوجود تفويض مأو لالستعالم ، 

  

  االئتمانى األخرى والتصنيف عالقة الشركة بشركات االستعالم  -٤

  :البنك المركزىقبل رخص لها من لُما     

  

رخص لها  الماألخرى  االستعالم والتصنيف االئتمانى    شركات  شركة و الم العالقة بين    نظي

  :يتضمن على األخص ، وبينهما التعاقد المبرم ركزىالبنك المبل مجلس ادارة ِقمن 

  

 .الغرض من االتفاق ونطاقه  -

 .التأمين والتبادل وكيفية االرسال نات التى سيتم تبادلها ، ودوريةالبياالمعلومات ونوعية  -

 . وكيفية سدادهامقابلها  وتحديد تبادلةالخدمات الم -

المعلومـات  يما يتعلق بـصحة     وعلى األخص ف  ،   العالقة   طرفىتحديد مسئولية كل من      -

  . والحفاظ على سريتها المتبادلةوالبيانات

 .انهاء التعاقد أو تنفيذالناشئة عن المنازعات تسوية اسلوب  -

  

أن تخضع العالقة بين شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى لمبـادئ المنافـسة            كما يجب   

  .ر القوانين المنظمة للشركات المشروعة ، والتعاون المثمر ، والمصالح المشتركة فى إطا
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  القواعد المنظمة لعمل الشركة: ثالثاً
 

لمعلومات والبيانات ومـستعلم تتـضمن طبيعـة        لتلتزم الشركة بتحرير عقود مع كل مقدم         -١

 التعاقد ، وذلك على نماذج تعـدها الـشركة لهـذا            طرفىالتعامل بينهما ومسئولية كل من      

 .لعقود ابنسخ من تلك الغرض ، مع االحتفاظ 

والعاملين بها االطـالع علـى      مديريها  ة و شرك ال س إدارة   يحظر على رئيس وأعضاء مجل     -٢

 ، كمـا يحظـر      عملهمالمتاحة لدى الشركة إال بالقدر الالزم لمباشرة        والبيانات  المعلومات  

فـي  أو حساباتهم أو معـامالتهم   اية معلومات أو بيانات عن العمالء   عليهم إعطاء أو إفشاء   

ص بها بمقتـضى أحكـام      مكين الغير من اإلطالع عليها في غير الحاالت المرخ        شأنها أو ت  

 بحكم مهنته أو وظيفته أو عملـه        القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يتلقى أو يطلع          

 .المشار إليهاشر أو غير مباشر على المعلومات والبيانات بطريق مبا

ا على سرية المعلومات والبيانـات ،       على الشركة وضع النظم التى تكفل حفاظ العاملين به         -٣

  .مع اتخاذ االجراءات الالزمة للتحقق من مدى االلتزام بها

 عنوان المركز الرئيـسى والفـروع إن وجـدت        ا  تضمنمكتيب تعريفى   على الشركة إعداد     -٤

م التليفون والفاكس وعنوان البريد االلكترونى ، وأنشطة الشركة ، ومواعيد العمل بها،             ارقأو

 . االخدمات التى تقدمها وإجراءات الحصول عليها ، والرسوم المقررة وكيفية سدادهوبيانا ب

مجلـس ادارة   تلتزم الشركة باالعالن بما يفيد حصولها على ترخيص بمزاولة النشاط مـن              -٥

البنك المركزى وتاريخ الحصول عليه ، وذلك على جميع مراسالتها ومطبوعاتها بما فيهـا              

 .درة عنها ، وكذلك على موقعها على االنترنت التقارير االئتمانية الصا

بالعمالء والبيانات المتعلقة   المتضمنة المعلومات   يتعين على الشركة االحتفاظ بقاعدة البيانات        -٦

 . داخل جمهورية مصر العربية 

للتعامل مع طلبات العمالء المتعلقة بهم المعلومـات والبيانـات          وحدة  تلتزم الشركة بإنشاء     -٧

 هـذه الوحـدة   اريرهم االئتمانية وتلقى الشكاوى ، على أن يكون العاملين ب         للحصول على تق  

 .على دراية بحقوق العمالء ومؤهلين للتعامل معهم 

 شرح واف   ا لذلك مرفقا به   ةذج المعد ا على النم  يةرير االئتمان ايجب على الشركة اصدار التق     -٨

 .المحتوياته

  .ومعالجة المعلومات والبياناتتكون الشركة مسئولة عن األخطاء الناتجة عن تشغيل  -٩
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ـ تلتزم الشركة باالحتفاظ بقاعدة بيانات بطلبات االستعالم لمدة ال تقل عـن سـنتين                -١٠ شمل ت

، على أن يوضح     وعدد مرات االستعالم    ونشاطه ستعلماسم الم بيانات عن تاريخ االستعالم و    

 .  الل سنة سابقةاالستعالم التى تمت على ملف العميل خعدد مرات التقرير االئتمانى 

تلتزم الشركة باالحتفاظ بقاعدة بيانات بالشكاوى التى ترد إليها ، لمدة ال تقل عـن سـنتين                  -١١

 االجراءات التى تم اتخاذها نحو فحص الشكاوى ونتائج الفحـص ، باالضـافة الـى                تشمل

عدة عنها من حيث عددها ، ونوعها ، ومصدرهاالتقارير االحصائية الم. 

التـزام الـشركة   لمراقبة مدى  Compliance Officer عيين مسئول التزام تبالشركة تلتزم  -١٢

 البنـك   صادرة من مجلس ادارة   الالقواعد  بقواعد واجراءات العمل بها ، والقوانين السارية و       

ونظام رقابة البنـك    وقواعد تبادل المعلومات والبيانات     المركزى بشأن نظام العمل بالشركة      

 .المركزى عليها

ه لتقديم خدمات االسـتعالم والتـصنيف       منالعمل على توفير وسيلة مناسبة مؤ     على الشركة    -١٣

محافظات الجمهوريةبستعلمين االئتمانى واتاحة التقارير االئتمانية للم . 

تاريخية عن العمالء وفقا لمـا ورد       سلبية  على الشركة تضمين التقارير االئتمانية معلومات        -١٤

 تاريخ ابراء ذمة هؤالء العمالء بأية طريقة مـن          بهذه القواعد وذلك لمدة خمس سنوات من      

 أو  ،أو صدور حكم قضائى   ،  ومنها انتهاء االجراءات القضائية بالشطب أو التنازل        ،  الطرق  

 .السداد

انظمـة   من أجل تطـوير      لديها المحفوظة   خدام المعلومات والبيانات   است يتعين على الشركة   -١٥

 .مجالهذا اللنظم المتعارف عليها فى فقا لو، Credit Scoring   للتصنيف االئتمانى

  

  قواعد تشغيل ومعالجة البيانات: رابعاً 
Data Processing  

 
مكنها من انشاء وتشغيل    جهزة والوسائل التكنولوجية المالئمة التى تُ     ألتلتزم الشركة بتوفير ا    -١

  .انظمة وقواعد البيانات

 يها الـواردة مـن مقـدم      البيانـات المعلومات و  وتسجيل   جمع ومطابقة يتعين على الشركة     -٢

  .ها بما يكفل تحقيق أغراض الشركة وتحليلومعالجتها

البيانات التى حصلت عليها     المعلومات و  تلتزم الشركة بإتخاذ التدابير الالزمة للتحقق من أن        -٣

    . بهاواردة من مصادر موثوق

 ، والحفاظ   البياناتالمعلومات و يتعين على الشركة اتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين وحماية          -٤

 :ومنها، على سريتها 
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  .وضع نظام للتأمين المادى للموقع الخاص بأنظمة المعلومات  ) أ (

انشاء مركز طوارئ  بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة عن المركز الرئيسى لها، وذلك                ) ب (

 .و كوارث محتملةأية مخاطر ألمواجهة 

والبيانـات  ووضع خطط السترجاع المعلومات     اعتماد أنظمة حفظ احتياطية منتظمة ،         ) ج (

 .و التلفأ لخطر الفقد ها بما يضمن عدم تعرضفي حاالت الطوارىء

 . عنهاالمستعلمين ويهاالبيانات مع مقدمالمعلومات وتوفير وسائل اتصال مؤمنة لتبادل   ) د (

 ، مع وضع خطة     هابياناتأنظمة الشركة وقواعد    توفير نظام حماية وتأمين للدخول على         ) ه (

 .لها عمليات اختراق يةأارئ لمواجهة طو

ان ينص فى العقود المبرمة مع العاملين بالشركة على االلتزام بالحفاظ علـى سـرية                 ) و (

لهـم   بالتـصريح    قواعد للعاملين بالشركة  سياسات و وضع  المعلومات والبيانات ، مع     

 .ظمة على فترات دورية منتاعد البيانات ، ومراجعة هذه القواعدوستخدام قبالدخول وا

اعد البيانات ،   ووضع ضوابط تشغيلية لصالحيات الدخول للعاملين بالشركة واستخدام ق          ) ز (

  . االستخدام غير الصحيح لمخالفين فيما يخصعلى االجزاءات وتوقيع 

 وثيقــها ية وت ـوضع نظام للتحقق مـن صـحة المعلومـات والبيانـات الشخـص              ) ح (
Identification /  Authentication . 

 .قواعد واجراءات العمل ، على أن يتم مراجعته سنوياوضع دليل موثق ل  ) ط (

البيانات دوريا الكتـشاف    المعلومات و يتعين على الشركة مراجعة اجراءات تأمين وحماية         -٥

 .اية نقاط ضعف واتخاذ االجراءات الالزمة لتالفيها

 ، وما اتخذ مـن      ألنظمتهايتعين على الشركة اخطار البنك المركزى عن أية عملية اختراق            -٦

 .مخاطر قانونية بها من طوما يرتباجراءات من جانب الشركة للحد من مخاطر التشغيل 

 ،البيانـات المعلومات و مقدمى  مجموعات من   يتعين على الشركة عقد اجتماعات دورية مع         -٧

المعلومـات  والمستعلمين لتعريفهم بانشطة الشركة ، وأفضل الممارسات فى كيفيـة تقـديم             

 . تقدمها الشركةصول على تقارير ائتمانية وأية خدمات أخرىلحلالبيانات واالستعالم و
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  القسم الثانى
  القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات 

  بين البنك المركزى والبنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى فيما 

  وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى

  

 ٢٠٠٥ ابريـل    ٢٦ جلس إدارة البنك المركزى بتـاريخ     فق عليها م  فى اطار القواعد التى وا    

بين فيما  بشأن نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى التى تتضمن قواعد تبادل المعلومات والبيانات             

البنك المركزى والبنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وفقا ألحكام القـانون             

بمديونيـة  المتعلقـة   نورد فيما يلى القواعد الخاصة بتبادل المعلومات والبيانات         والئحته التنفيذية ،    

بين البنك المركزى والبنـوك وشـركات التمويـل         فيما  عمالء والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم      ال

على العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى ، شاملة التعاريف            

   : التالىالنحو

    

  تعاريف: أوالً 
  

 المعلومات والبيانات المتعلقة     تقديم  من القانون  ٩٩يقصد بالتبادل فى حكم المادة       : التبادل -١

البنـوك  البنك المركـزى و   فيما بين   والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم     عمالء  البمديونية  

ـ   و وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى      تعالم والتـصنيف    شركات االس

 الـشركات التـى تعـدها     االئتمانية   ، وكذا االستعالم والحصول على التقارير        االئتمانى

تقـارير التـصنيف    باالضافة الى   التاريخ االئتمانى للعمالء ،     حتوى على   التى ت األخيرة  

  . Credit Scoringاالئتمانى 

عمالء والتسهيالت االئتمانيـة    المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية ال     : ضوع التبادل مو -٢

 .المقررة لهم من األشخاص الطبيعيين واألشخاص اإلعتبارية

البنك المركزى ، والبنوك ، وشركات التمويـل العقـارى ، وشـركات            : أطراف التبادل  -٣

  .التأجير التمويلى، وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
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يستلزم تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية      ال  ،   من القانون    ٩٩ المادة   ألحكاموفقا  و

 البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى مع البنك المركزى وشـركات             ءعمال

االستعالم والتصنيف االئتمانى موافقة العميل ، وال يعد ذلك التبادل اخالال بااللتزام بالسرية وحظر              

 من القانون استنادا إلى أن هذا التبادل يتم         ٩٧ ةالمنصوص عليه فى الماد   افشاء المعلومات والبيانات    

 وفقا لمتطلبات القانون وفى اطار القواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى شـريطة كفالـة               

  .السرية

  

ويكون التبادل بين شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى وبين أى من البنـك المركـزى              

ة أى   بـصف  ا التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وفقا للتعاقد المبرم بينهم         والبنوك وشركات 

  .  فى ذات الوقت User ومستعلم  Data Providerمقدم معلومات وبياناتمنهم 

   

 المعلومات والبيانات لـشركات     المعلومات والبيانات تقديم  القواعد المنظمة لتبادل    وتتضمن  

  :للحصول على التقارير االئتمانية على النحو التالى واالستعالم ، نىاالستعالم والتصنيف االئتما
 

  

   المعلومات والبياناتتقديم: ثانياً 
 

 المعلومات بتقديموشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى  تلتزم البنوك

 االستعالم والتصنيف ت والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم لشركاعمالئهاوالبيانات المتعلقة بمديونية 

 من  المعلومات والبيانات الواردة بهذه القواعدى هذه الجهات بالتزامات مقدمتقيدمع ،  االئتمانى

  :حيث

  

  .وتحديثها  لعمالئهااالئتمانية والبيانات الشخصية المعلومات و تقديم -١

 .المسئولية عن تأمين وصحة المعلومات والبيانات المقدمة للشركة -٢

 . العمالءاوىالتعامل مع شك -٣
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 بنظام تسجيل االئتمان لدية سواء حاليا       ويقدم البنك المركزى ما يتاح له من معلومات وبيانات          

عن مديونية عمالء البنوك وشركات التمويل العقـارى وشـركات التـأجير التمـويلى              أو مستقبال   

  :للفئات التاليةوالتسهيالت االئتمانية المقررة 

 .األفراد الطبيعيون  -

ذا بلغت الحدود االئتمانية المصرح بها للشخص االعتبـارى مـن           إاص اإلعتبارية   األشخ -

   .  جنيهمليون حتىارى ــويل العقـأجير التمويلى وشركات التمـالبنوك وشركات الت

  

  االستعالم: ثالثاً
 
البنوك وشركات التمويل العقارى من أو أى لبنك المركزى ا التبادل طرفىم العالقة بين نظي

 االستعالم والتصنيف االئتمانىمن جهة بصفتهم مستعلمين وبين شركة  التأجير التمويلى وشركات

 فى االستعالم والحصول على  أى منهم الذى يضمن حقاالتعاقد المبرم بينهم من جهة أخرى

ئتمانية واالستفادة بالخدمات األخرى التى توفرها شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى ، التقارير اال

  :ما يلىباالضافة الى  هذه الجهات بالتزامات المستعلمين الواردة بهذه القواعد تقيدع م

قبل متضمنة التاريخ االئتمانى لعمالئهم     االستعالم والحصول على التقارير االئتمانية      االلتزام ب  -١

 .التصنيف االئتمانى، وكذا تقارير تقديم االئتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه 

 المنظمة لعمل شركات    المحددة بالقواعد  على أحد األغراض المشروعة       االستعالم بناء  يكون ان -٢

 .االستعالم والتصنيف االئتمانى

االحتفاظ بالتقرير االئتمانى الذى تم الحصول عليه  بملف العميـل للرجـوع اليـه               االلتزام ب  -٤

 .لمتابعةل

تمويل العقارى وشركات التأجير    وشركات ال البنوك   س إدارة   لايحظر على رئيس وأعضاء مج     -٦

أو  اية معلومات أو بيانـات عـن العمـالء           والعاملين بها إعطاء أو إفشاء    مديريها   و التمويلى

في شأنها أو تمكين الغير من اإلطالع عليهـا فـي غيـر الحـاالت               حساباتهم أو معامالتهم    

بحكـم   أو يطلع  ص بها بمقتضى أحكام القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يتلقى            رخالم 

المـشار  شر أو غير مباشر على المعلومات والبيانـات         مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مبا      

 .إليها

 وضع النظم التى تكفل حفاظ      وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى     البنوك  على   -٧

لتحقق من مـدى    العاملين بها على سرية المعلومات والبيانات ، مع اتخاذ االجراءات الالزمة ل           

  .االلتزام بها
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  القسم الثالث
   على شركات االستعالم والتصنيف االئتمانىنظام رقابة البنك المركزى

  

  نظام رقابة البنك المركزى : أوالً
  

ـ  المختصة قانونا بالترخيص     الجهةالبنك المركزى المصرى هو     مجلس ادارة    شركات ل

  :كلوله فى سبيل ذ، ا والرقابة عليهاالئتمانى والتصنيف االستعالم 

 . االستعالم والتصنيف االئتمانى، وتسجيلها بسجل خاص لديهشركاتالترخيص ل -١

 والقواعد المنظمة   ،وضع قواعد وشروط واجراءات الترخيص للشركات ونظام العمل بها           -٢

 البنوك وشركات التمويـل العقـارى        المتعلقة بمديونية عمالء   المعلومات والبيانات لتبادل  

تأجير التمويلى والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم مـع شـركات االسـتعالم            وشركات ال 

   .على هذه الشركاتونظام رقابة البنك المركزى  ،والتصنيف االئتمانى

 :، وعلى األخصوكذلك اية تعديالت عليهاالشركة عدة من قبل المالنماذج  مراجعة -٣

 .والمستعلمين،  بياناتالمعلومات وال العقود المبرمة مع كل من مقدمىنماذج  -

 .همبياناتمعلوماتهم وعلى االستعالم وارسال العمالء وافقة  بمالتفويضنموذج  -

 .طلب الحصول على تقرير ائتمانىنموذج  -

  .يةرير االئتماناذج التقانم -

 . أو بياناتمعلوماتبشأن االعتراض على الشكوى نموذج  -

والقواعـد  ،  قـانون   اللـشركة ب   التـزام ا   متابعة مدى بغرض  الرقابة على انشطة الشركة      -٤

 .فى هذا الشأن  ادارة البنك المركزى مجلسمن  الصادرة

على التى تحقق أغراض الرقابة واالشراف      والتقارير االئتمانية    المعلومات والبيانات طلب   -٥

 .أنشطة الشركة وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج المقررة منه

 :  االخص، وعلى الشركة أعمال االطالع والتفتيش على -٦

 .الشركةبدليل قواعد واجراءات العمل  -

 . والمستعلمين،البياناتالمعلومات مراجعة العقود المبرمة مع مقدمى  -

 .طلبات االستعالم التى تمت على الملفات االئتمانيةمراجعة  -
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االجراءات التى تم اتخاذهـا نحـو       و،  الواردة إلى الشركة    الشكاوى   االطالع على  -

 من حيـث    عدة عنها ارير االحصائية الم   ، والتق  نتائج الفحص فحص هذه الشكاوى و   

 . مصدرهاو عددها ونوعها

   Compliance Officer مـسئول االلتـزام   بل عدة من ِقالتقارير الماالطالع على  -

القـوانين   الـشركة ، وكـذلك    بمل  قواعد واجراءات الع  بالشركة فيما يتعلق بمخالفة     

 .البنك المركزىالتى يصدرها مجلس ادارة والقواعد 

يـصدرها   التـى    بالقواعـد الشركة لاللتزام   التى اتخذتها    االجراءات   االطالع على  -

 .لاللتزام بها الالزمة   لالجراءاتالمركزى والتحقق من اتخاذها البنك مجلس ادارة

فـى إدارة   الـشركة    ةوكفاءئها  قق من سالمة ادا   للتحبالشركة   التفتيش على نظم المعلومات    -٧

 :من خالل ،ل مخاطر التشغي

 .مراجعة هيكل ادارة نظم المعلومات -

 .مراجعة دليل قواعد واجراءات العمل -

 .مراجعة انظمة حماية وتأمين البيانات -
  
  

   فى حالة المخالفةاالجراءات والعقوبات:  ثانياً
  

قـانون  الحكـام   مخالفة اى من شركات االستعالم والتـصنيف االئتمـانى أل         فى حالة  ثبوت      -١

قواعـد وشـروط    مجلس ادارة البنـك المركـزى بـشأن         الصادرة من   رارات  قالووتعديالته  

، والقواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات       واجراءات الترخيص ونظام العمل فى الشركة       

، يتم العرض على مجلـس       وكفالة سريتها ، ونظام رقابة البنك المركزى على هذه الشركات         

البنود وفقا ألحكام   فى حق الشركة    التالية  اءات   من االجر  ركزى التخاذ اى  ـك الم ـادارة  البن  

 : وهى ١٣٥ من المادة )أ ، هـ ، ز(

  

  .توجيه تنبيه  -

لمجلس إلى االنعقاد للنظر فـى       بدعوة ا  ة المخالف شركةمطالبة رئيس مجلس إدارة ال     -

 واتخاذ الالزم نحو إزالتها ، ويحضر اجتمـاع         شركةلمخالفات المنسوبة إلى ال    ا أمر

  .اإلدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى مجلس 
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 لمدة ال تجاوز ستة أشهر ويجوز       الدارتها وتعيين مفوض    ادارة الشركة   حل مجلس    -

ـ            ه األمـر علـى     مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خالل مدة تعيين

 أو  ىخـر أ ركةشجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى         الختيار م  شركةالجمعية العامة لل  

 .ة الشركةتصفي

 مـن   ١٣٥وفقا الحكام المادة    سحب الترخيص الممنوح للشركة     كما يجوز للمجلس     -

 .القانون 
 
 االستعالم والتـصنيف االئتمـانى      ةتعاقب شرك من القانون   ) ١٢٣(وفقا لما تقضى به المادة       -٢

 اغشا أو تدليس  كل من إرتكب    لبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه             

وذلك الستعالم أو التصنيف االئتمانى بقصد تيسير الحصول على االئتمان ،           فى تقديم خدمات ا   

بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من االئتمـان           لصالح مانح االئتمان    فضال عن الحكم عليه     

 . تدليس غش أو ضرر بسبب ما ارتكبه منمناصاب مانح االئتمان بناء على ما الممنوح 
 
ـ ـيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سن من القانون )١٢٤(لما تقضى به المادة    وفقا   -٣ ة ـة وبغرام

التقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خـالف أيـا مـن أحكـام                    

المتعلقتين بالحفاظ على سرية حسابات العمالء وحظـر إفـشاء أيـة            ) ١٠٠ و   ٩٧(المادتين  

  .نات عن حساباتهم أو معامالتهم معلومات أو بيا
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  أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 

  ٢٠٠٥ لسنة ٩٣ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ٨٨الصادر بالقانون رقم 

  الخاصة بشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى

  

  : مكرراً ) ٦٧(مادة 

ت بتقديم خـدمات االسـتعالم والتـصنيف        لمجلس ادارة البنك المركزى أن يرخص للشركا         

االئتمانى المتعلقة بمديونية عمالء البنوك وشركات التمويل العقارى وشـركات التـأجير التمـويلى              

ومديونية المتقدمين للحصول على تسهيالت ائتمانية من موردى السلع والخدمات ، ويجب أن تتخـذ     

ة مصرية ، وأن يكون غرضـها الوحيـد         شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى شكل شركة مساهم      

  .مزاولة خدمات االستعالم والتصنيف االئتمانى ، وأال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه

ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظـام                

  .العمل فى الشركات ونظام رقابة البنك المركزى عليها

  

  اظ على سرية الحساباتالحف

  

   : ٩٧مادة 

هم فى البنوك وكـذلك المعـامالت       ئنتكون جميع حسابات العمالء وودائعهم وأماناتهم وخزا      

المتعلقة بها سرية ، واليجوز االطالع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إال               

لخزينة أو من أحد ورثته أو مـن أحـد          بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو األمانة أو ا          

وصى لهم بكل أو بعض هذه األموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء                   الم

حكمين على حكم قضائى أو حكم م.  

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع األشخاص والجهات بما فـى              

   قانون سلطة اإلطالع أو الحصول على األوراق أو البيانات المحظـور           خولها ال ذلك الجهات التى ي

إفشاء سريتها طبقاً ألحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العالقة بين العميل                 

  .والبنك ألى سبب من األسباب 
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    :)٩٩(مادة 

علقة بمديونية العمالء والتسهيالت    يتبادل البنك المركزى مع البنوك المعلومات والبيانات المت       

مـع شـركات التمويـل العقـارى        البيانات  و المعلومات   االئتمانية المقررة لهم ، كما يتم تبادل هذه       

ويضع مجلـس إدارة البنـك       ،   وشركات التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى      

ما يلزم  ن توافر   اضمة المعلومات والبيانات و    سري ةلا كف المركزى القواعد المنظمة لهذا التبادل ، مع      

   . لسالمة تقديم االئتمانمنها

  

   :)١٠٠ (مادة

وشركات التمويـل العقـارى وشـركات       يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك        

إفـشاء  ومديريها والعاملين بها إعطاء أو      التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى       

أو حساباتهم أو ودائعهم أو األمانات أو الخزائن الخاصة بهـم            عمالء  الات أو بيانات عن     أية معلوم 

           رخص بها بمقتـضى  أو معامالتهم فى شأنها أو تمكين الغير من االطالع عليها فى غير الحاالت الم

  .أحكام هذا القانون

ملـه بطريـق    يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو ع      يتلقى أو   ويسرى هذا الحظر على كل من          

  .شار إليها البيانات المالمعلومات ومباشر أو غير مباشر على 

  

  :)١٠١(مادة 

  :من هذا القانون بما يلى ) ١٠٠ ، ٩٧(التخل أحكام المادتين 
  )................أ ( 

  ).................ب(

  ).................ج(

  )..................د (

 والتصنيف االئتمانى من معلومات وبيانات وفقـا للقواعـد التـى             ما تقدمه شركات االستعالم    )هـ(

  .يقررها مجلس إدارة البنك المركزى
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  العقـــوبات

   :)١٢٣ (مادة

  ............................  

ويعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من إرتكب غشا                 

عالم أو التصنيف االئتمانى بقصد تيسير الحصول على االئتمـان ،           أو تدليسا فى تقديم خدمات االست     

         عادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من االئتمـان          وذلك فضال عن الحكم عليه لصالح مانح االئتمان بمبلغ ي

  .الممنوح بناء على ما اصاب مانح االئتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس

  

    :)١٢٤(مادة 

حبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألـف جنيـه وال تجـاوز                  يعاقب بال   

  .من هذا القانون) ١٠٠ و ٩٧(خمسين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 

  

   :)١٣٥(مادة 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات والجزاءات األخرى الواردة فى هذا القانون أو فـى أى قـانون                

ام هذا القانون   ـلبنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك ألى من أحك         آخر يجوز لمجلس إدارة ا    

 :أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من اإلجراءات اآلتية

  .توجيه تنبيه )   أ(
  ..................)ب(

  ..................)ج(

  ..................)د (

لمخالفات  ا  إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى االنعقاد للنظر فى أمر          مطالبة رئيس مجلس    )  ه(

المنسوبة إلى البنك واتخاذ الالزم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس اإلدارة فى هذه الحالـة                

 .ممثل أو أكثر عن البنك المركزى 

  ...............  )  و(

اوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة       حل مجلس اإلدارة وتعيين مفوض إلدارة البنك لمدة ال تج           )  ز(

    فوض خالل مدة تعيينه األمر على الجمعية العامة للبنـك الختيـار            أشهر أخرى ، ويعرض الم

  .مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك 

فى حالة ثبـوت    ) أ ، هـ ، ز    (ويجوز اتخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها فى البنود          

فى حق إحدى شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى أو تحويل األموال ، كما يجوز سحب              المخالفة  

  .الترخيص الممنوح للشركة
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 شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
 قواعد وشروط وإجراءات الترخيص

 الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى فى ٣٠ أغسطس ٢٠٠٥
  

 أوالً: شروط الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة
 

يقدم طلب إلى قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى للحصول على الموافقه المبدئية 

: التخاذ إجراءات تأسيس الشركة ، متضمنا البيانات ومستوفيا للمستندات التالية  
 

 .اسم مقدم الطلب وعنوانه -١

 .عنوان المحل القانونى للشركة الذى تتم عليه المراسالت -٢

صورة من العقد االبتدائى ومشروع النظام األساسى يشمل غرض الشركة وبيان بأسماء  -٣

 .المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم فى رأس المال المدفوع

  . بيان بسابق خبرة المؤسسين فى المجال المصرفى واالئتمانى -٤

 ، مع بيان الحصص قيمة رأسمال الشركة المدفوع وعدد األسهم والقيمة االسمية للسهم -٥

 .العينية وقيمتها إن وجدت

 .مدة الشركة -٦

  .بيان بإسم الشركة المقترح باللغتين العربية واألجنبية -٧

الدراسة التى أعدت لتأسيس الشركة متضمنة االنشطة والخدمات التى ستؤديها الشركة ،             -٨

سـعار  وخطتها لتوفير هذه الخدمات لكافة محافظات الجمهورية ، وسياستها فى تحديد أ           

 .الخدمات ، والهيكل التنظيمى المقترح للشركة 

 : تعهد من الشركة بما يلى -٩

  . استخدام اللغة العربية فى مراسالتها   )أ (

تعيين أعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين ممن يتوافر فـيهم حـسن الـسمعة                ) ب (

 .والصالحية والكفاءة والخبرة العملية

رقـم  الصادر بالقانون    والجهاز المصرفى والنقد     االلتزام بأحكام قانون البنك المركزى      ) ج (

 وتعديالته والقوانين واللـوائح الـسارية ، والقواعـد واالجـراءات            ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨

، مع كفالـة سـرية      الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى       المنظمة لعمل الشركة    

 .البيانات والمعلومات

 .نك المركزىتقديم ايه بيانات ومعلومات أو مستندات يطلبها الب  )د (
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ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزى الصدار قرار فى شأنه خالل ثالثين يوماً من     

.تاريخ تقديمه مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة   

ويتعين اتمام االجراءات الالزمة لتأسيس الشركة خالل سنة من تاريخ االخطار بقرار مجلـس                  

ى بالموافقة المبدئية على التأسيس ، ويجوز مد المدة بقرار من مجلس إدارة البنك              ادارة البنك المركز  

  .المركزى

 

 ثانياً: قواعد ومتطلبات الحصول على الترخيص وتسجيل الشركة لدى البنك المركزى 

 

يقدم طلب الى قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى للحصول على تـرخيص بمزاولـة              

صنيف االئتمانى وتسجيل الشركة المرخص لها فى سجل خـاص لـدى البنـك              نشاط االستعالم والت  

  :المركزى ، ويرفق بالطلب المستندات اآلتية

 .الموافقة المبدئية الصادرة من البنك المركزى بتأسيس الشركة -١

  .القرار الصادر بتأسيس الشركة -٢

  .صورة من النظام االساسى للشركة -٣

  .تجارىصورة من صحيفة قيد الشركة فى السجل ال -٤

 . عنوان المركز الرئيسى ، وعناوين الفروع والوكاالت إن وجدت -٥

صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بتعيين أعضاء مجلس ادارة الشركة ،              -٦

أو /والقرارات الصادرة من مجلس االدارة بتعيين رئيس المجلس والعـضو المنتـدب و            

 .المديرين التنفيذيين

أو المديرين التنفيذيين، /ضاء مجلس االدارة والعضو المنتدب وأسماء وبيانات رئيس وأع -٧

  .وما يفيد تمتع كل منهم بالصالحية والكفاءة والخبرة العملية

تقديم ما يثبت عدم صدور حكم باشهار افالس أحد المؤسسين أو أحد أعـضاء مجلـس                 -٨

نهم بعقوبـة   االدارة أو المديرين التنفيذيين ، وعدم صدور حكم نهائى باالدانة ضد أى م            

جنائية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو االمانة ، أو فى احدى الجرائم المنصوص عليهـا                

 .فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقانون مكافحة غسل األموال

 طرف آخر   ى  والتى تم ابرامها مع أ      -ن وجدت   إ –صورة من عقود االدارة والتشغيل       -٩

يل الشركة وأية مذكرات تفاهم مبرمة فى هذا الـشأن، مـصحوبة            يعهد اليه بإدارة وتشغ   

 .ببيان بسابقة األعمال والخبرة فى مجال االستعالم والتصنيف االئتمانى
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  . نماذج المستندات التى سوف تتعامل بها الشركة مع الغير  -١٠

ث تقديم ما يثبت توافر االجهزة والوسائل التكنولوجية المالئمة النشاء وتـشغيل وتحـدي             -١١

 :قاعدة البيانات ، على أن تتحقق فيها الشروط التالية

 .وسائل اتصال مناسبة لتبادل البيانات والمعلومات ونظام تأمين كل وسيلة  )أ (

 .نظام للتأمين المادى على الموقع الخاص بحفظ البيانات  )ب (

  .دليل موثق الجراءات العمل  )ج (

ضمن نظام  خطة مواجهة الكوارث واسترجاع المعلومات في حالة الطوارئ  تت           ) د (

حماية وتأمين قاعدة البيانات واعتماد انظمة حفظ احتياطية لتخـزين البيانـات            

Disaster Recovery Center .  

راد إجراؤه فى النظـام األساسـى للـشركة ،          بإخطار البنك المركزى بكل تعديل ي      تعهد -١٢

حـصول  دمت عند طلب ال   وعقود االدارة والتشغيل ، وكذا أى تعديل فى البيانات التى قُ          

 .على الموافقة المبدئية بتأسيس الشركة أو تسجيلها

بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى عند التوقـف عـن              تعهد   -١٣

 .مزاولة النشاط أو االندماج فى شركة أخرى

  

بالموافقة على التـرخيص    المركزى الصدار قرار    لبنك  طلب على مجلس ادارة ا    الويعرض  

 والتصنيف االئتمانى وتسجيلها فى السجل المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى ،             لشركة االستعالم 

  .وال يجوز للشركة مزاولة نشاطها اال بعد اخطارها بموافقة مجلس ادارة البنك المركزى
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ى ـدة فـــه المنعقـــزى بجلستـــك المرآــبنـس إدارة الـرار مجلـــدر قـص     
 بالموافقة من حيث المبدأ على تأسيس الشرآة المصرية ٢٠٠٥سطس  أغ٣٠

. .م.م.ش) استعالم(لالستعالم االئتمانى   
 
 
 
The CBE Board of Directors issued on ٣٠ August ٢٠٠٥, 
preliminary approval of establishing the first Credit 
Bureau (CB) in Egypt (Egyptian Credit Bureau 
"ESTAILAM")  
 

 


