تم ترخيص شررررركة كري –األردن ( )CRIFلتكون
أول شركة استعالم ائتماني في األردن في عام 2015
بقرار من البنررك المركزي والريي يتولس مسررررررؤوليرة
اإلشراف والرقابة عليها وتنظيم أعمالها.

المعلومات االئت مانية هي البيانات المتعلقة بالحالة
االئتمانية للعميل وهويته وسررررررتله التتاري ن و
وسررررررتله االئتماني خالل م ة ممنية مح دةف بما في
ذلررك التسررررررهيالت االئتمررانيررة الممنوحررة لرره والبيو
باأل ل المبرمة معه وتاريخ االسررررررتحقام لكل منها
واألحكام والشرررررول والاررررمانات المتعلقة بها وآلية
تس ي ها وم ى التزامه بيلك.
ن و ود قاع ة معلومات ائتمانية شرراملة عن عمال
البنوك ومق مي االئتمان يساع علس ترشي القرارات
االئت مان ية وات خاذ ها اعت مادا ً علس تقييم دقيق ل ق رة
العمال علس الس اد وبالتالي تسعير المنتتات المالية
والخ مات بنا ً علس در ة مخالر العمال وتحسررررين
فرص الحصررررررول علس التمويرررل خرررا رررررررررة لألفراد
وللشررركات الص ر يرة والمتوسررلة وبالتالي المحافظة
علس االسرررتقرار المصررررفي والمالي والمسررراهمة في
تشررررررتيو النمو االقتصررررررررادي في المملكررة وتحقيق
االشتمال المالي.

من يسررررررتليو للرر تقرير ائتمرراني من شررررررركررة
االستعالم االئتماني؟
 مزودي البيانات االئتمانية (البنوك والشررررررركات
المالية وشركات التأ ير التمويلي وغيرها).
 التهات الرقابية واإلشراقية.
 األفراد والشركات.
 التهات القاائية ضمن را ات خا ة.

عزيزي الموالنففف
تيكر دائما ً بأن شررررررركات المعلومات االئتمانية
تعمررل لحمررايتررك ب رالح ر من مخررالر االفرال في
الم ر يونيررة وذلررك من خالل خ ر مررة االسررررررتعالم
االئتماني التي تق مها للبنوك والشرررررركات مانحة
االئتمان.

دائرة حماية المستهلك المالي
البنك المركزي األردني

www.cbj.gov.jo

تقييمك االئتماني
مسؤوليتك

التقرير االئتماني )(Credit Report
المعلومات االئتمانية ()Credit Information

 064630301فرعي 1113
fcp@cbj.gov.jo
التقرير االئتماني يمكن تقييم الوضو المالي والسمعة
االئتمانية للعميلف ذ يتاررمن معلومات تفصرريلية عن
الفرد و/أو الشررررررركررة الحررا ررررررلررة علس تمويررل و/أو
تسررررررهيالت ائتمرررانيرررةف وملخص الحركرررات المررراليرررة
الخا ة بالقروض و/أو التسهيالت التي تم الحصول
عليها من مزود ائتمان أو أكثر.

064602482
 37عمان  11118األردن

التقييم االئتماني ()Credit Scoring

حقوم
العميل
حق االلال علس المعلومات
االئتمانية وتصحيحها
حق منح الموافقرررة قبرررل
اإلفصررررراا عن المعلومات
اال ئ تمرررا نيرررة (تصرررررررر يح
االلال )
حق اإلعالم بررال ررايررة من
الحصرررول علس المعلومات
االئتمانية
حق الحصرررررررول علس
الررتررقررريررر االئررتررمرررانرري
الخاص به دون مقابل
مرة واح ة سنويا ً.

مسؤوليات
العميل
المحرررافظرررة علس الو رررائق
الخا ررررررة بالتمويل للر و
ليها

هل
تعلم؟
1

مراقبرررة مسررررررتوى عررر
ال ينف واليي يمثل نسرررررربة
االقتلررراعرررات عن كرررافرررة
التسهيالت الممنوحة للفرد
من دخله
االلتزام بتسرررر ي أقسررررال
القروض في موعررر هرررا
لتسررررهيل حصررررولك علس
الررتررمررويرررل فرري الررمرررات
القادمة
عرررر م الررررمرررربررررالرررر ررررة
برراالقتراض وااللتزام
بالح اليي يتناسررررر
مو حا تك ومق رتك
علس الس اد

يوضرررح التقرير االئتماني التاريخ
االئتماني للعميل كمؤشرررررر لق رته
علس السر ادف فيما يعود قرار منح
االئررتررمررران لررس تررقرريرريررم الرربررنرروك
والمؤسسات المالية.

يزود مقررر م االئ تمررران العميرررل
بنسررررررخرررة من التقرير االئتمررراني
عن ر مررا يتم حت ر االئتمرران عنرره
بنا علس النقال السررررلبية الواردة
في التقرير.

3

2

الن قال السررررررلب ية هي المعلو مات
المتعلقررة بع ر م تمكن العميررل من
الوفا بالتزاماته.

للعميررل االعتراض لر ى شررررررركرة
المعلومات االئتمانية علس أي من
المعلومات في تقريره االئتماني.
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