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 مقدمه
 

و پـس از  ) اطالعات مخفـي  (پيش از انعقاد قرارداد  : عدم تقارن اطالعات دو نوع مختلف دارد•

 )عمل مخفي (انعقاد قرارداد  

وقتي كه بين اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده عدم تقارن اطالعـات وجـود داشـته باشـد و اعتبـار      •

تواند ¬دهنده قبل از اعطاي اعتبار نتواند شايستگي اعتباري اعتبار گيرنده را تشخيص دهد نمي

اعتبارات خود را به نحو مناسب تخصيص دهد و با غربال مشتريان منابع را به بهترين آنها اعطا 

 . است»  انتخاب معكوس«اين پديده در ادبيات اقتصادي مشهور به . نمايد

نوع دوم عدم تقارن اطالعات مربوط به بي اطالعي اعتبار دهنده از اعمال اعتبار گيرنده پس از •

نام گرفته چرا كـه  » خطر اخالقي«اين پيامد عدم تقارن اطالعات . انعقاد قرارداد اعتباري است

 . ناشي از عدم پايبندي وام گيرنده به تعهدات قراردادي است

  



 عدم تخفيف براي كه است نهادي دو اعتبار متقاضيان »اعتبار سنجش« و »اعتباري اطالعات تشريك«

 است شده طراحي معكوس انتخاب دامنه كاهش و قرارداد از پيش اطالعات تقارن

 دهنده اعتبار حقوق اگر .است »اخالقي خطر« مسأله به نهادي پاسخي »اعتباردهنده حقوق« تقويت مقابل در

 آنكه بدون دهد¬مي ادامه خود مخاطره پر رفتارهاي به گيرنده اعتبار باشد، نداشته اجرا ضمانت يا و باشد ضعيف

   .باشد خود وثايق توقيف نگران



 كاركرد براي .است افراد خصوصي حريم از حمايت و خصوصي اطالعات گذاشتن اشتراك به چگونگي :اول سوال

 قرار استفاده سوء مورد آنها اطالعات كه كنند حاصل اطمينان بايد افراد ناچار به اعتباري دهي گزارش كارآمد و مؤثر

 .كنند اطالعات اصالح براي اقدام كم و قانوني مسيري از اعتراض صورت در توانند مي آنها و گرفت نخواهد

 منفي اطالعات بايد فقط اعتباري اطالعات تشريك نظام يك آيا .است منفي و مثبت اطالعات نسبت :دوم سوال

 به را منفي و مثبت اعتباري اطالعات رود فراتر هم اين از بايد يا دهد پوشش را افراد وام اطالعات بايد يا بدهد را

  دهد؟ پوشش كامل طور

 .است آنها سازگاري تأييد و اطالعات كسب چگونگي :سوم سوال

 ضد اثر هم تا باشد بايد چقدر سيستم حافظه .است اطالعات نگهداري زمان مدت به مربوط :چهارم سوال

   .نبرد بين از را مفيد اطالعات هم و باشد نداشته انگيزشي

 را آن مي تواند چگونه شده سيستم وارد اشتباه به اطالعي شد متوجه كسي اگر .است اشتباه اطالعات :پنجم سوال

 .است فراهم اصالح اين حقوقي و قانوني فني، بستر آيا .كند اصالح



 مي پذيرد انجام سطح دو در اعتباري اطالعات تشريك امر در قانون گذاري

 تشريك در افراد خصوصي حريم از حمايت به مربوط مي شود، متبلور مادر قوانين در عمدتا كه نخست سطح

 قوانين يا و مجازات قوانين كشورها، اساسي قوانين در معموال بخش اين بر حاكم قواعد .است اعتباري اطالعات

 .است شده تدوين خصوصي حريم از حمايت موضوع با خاص

 اين كه الزاماتي و اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد خاص بطور كه است قوانيني ،ديگر سطح

 را مختلفي رويكردهاي مختلف كشورهاي نيز حوزه اين در .مي دهد قرار توجه مورد را كنند رعايت بايد شركت ها

 كرده اند اتخاذ



 .است گرفته قرار توجه مورد افراد خصوصي حريم از حمايت كشورها از بسياري اساسي قانون در

 .است شده وضع خصوصي حريم از حمايت در خاصي قوانين ديگر، برخي در

 يا و كشورها برخي داشته، افراد اطالعات از حمايت كه اهميتي اعتباري، اطالعات تشريك موضوع مورد در

 .كنند وضع افراد داده هاي حفظ در خاص قانوني كرده ملزم را سازمان ها
 



 .است بوده اجرا قابل 1980 دسامبر 23 از شد، ارايه توصيه شكل به OECD شوراي توسط كه راهنما اصول
   .است بوده نظر مطمح ها ارزش از دسته دو راهنما اصول اين تدوين در

  تقارن عدم مشكل طريق بدين و گردد تسهيل است ارتباط در عمومي منافع با كه اشخاص مالي اطالعات به دسترسي امكان اينكه اول
 .گردد تعميق اعتبارات بازار و يابد كاهش اعتبارگيرندگان و اعتباردهندگان ميان اطالعات

  آن نظاير و مذهبي قومي، نژادي، اطالعات آوري جمع با مشخص طور به و نگيرد قرار استفاده سوء مورد شخصي اطالعات اينكه دوم
   .نگردد فراهم حقوقي و حقيقي اشخاص گرفتن قرار فشار تحت زمينه

  :است شده كلي بخش 5 از سازمان اين راهنماي اصول
  معرفي را اصول اين تهيه براي شده گرفته نظر در استانداردهاي حداقل و بوده راهنما اصول مشخصات و تعاريف شامل اول بخش

   .مي كند
   .هستند مربوط ملي قلمروي در شخصي آزادي هاي و خصوصي حريم از حفاظت به كه است اساسي اصل هشت شامل دوم بخش
   .دارد اختصاص عضو كشورهاي بين روابط يعني بين الملل عرصة در اصول كاربرد به سوم بخش
  اين كه مي كند مشخص و پرداخته گذشته بخش هاي در اساسي اصول اجراي جهت استفاده مورد ابزارهاي به كلي طور به چهارم بخش
  .شود اجرا غيرتبعيض آميز روشي به بايد اصول
  تفاوت از احتراز و اطالعات مبادلة بر ناظر عمدتاً كه دارد اشاره عضو كشورهاي بين متقابل همكاري هاي موضوع به پنجم بخش

   .است ملي سطح در شخصي داده هاي از حفاظت دستورالعمل هاي



 داده هااصل محدوديت جمع آوري 
شخصي و وجود محمل قانوني براي اين منظور و همچنين اطالع رساني به داده هاي خودسرانه و بي ضابطه جمعآوري جلوگيري از 

 .استمحدوديت ها شخصي كه حامل اطالعات است و كسب رضايت از او، از جمله اين 
 داده هااصل كيفيت 

 شود آوري جمع هايي داده دقيقاً و شود تصريح ها داده آوري جمع از هدف اينكه اول .باشند داشته ويژگي چند بايد كيفي نظر از ها داده
  .باشد مطمئن آنها صحت از ها داده كننده ثبت و نباشد ترديد محل و مشكوك ها داده اينكه دوم .نمايد تأمين را نظر مورد هدف كه

  از دور ها داده جديدترين و گيرد قرار اختيار در گذشته به مربوط هاي داده اينكه نه شود، روزآمد مرتب طور به ها داده اينكه سوم
   .گيرد قرار تصميم مبناي نتواند و باشد دسترس
 هدفاصل تصريح 

  به هدف تصريح اصل .دارد  كاربرد محدوديت اصل و  داده ها كيفيت اصل يعني مرتبط اصل دو با تنگاتنگي ارتباط  هدف تصريح اصل
  حال عين در و باشد شده انجام داده ها اهداف شناسايي بايد آن از بعد نه و داده ها آوري جمع از قبل كه مي كند اشاره ضمني طور

  مشخص آن از هدف بايد اي¬داده نوع هر آوري جمع از پيش ديگر، عبارت به .شود مشخص بايد نيز آينده در اهداف تغيير هرگونه
 باشد

 اصل محدوديت استفاده 
 و شود داده قرار كسي اختيار در شخص هاي¬داده بناست اگر .باشد داشته هايي محدوديت بايد نيز شده آوري جمع هاي داده از استفاده

 استفاده چنين اجازه بايد قانون ثانياً و شود جلب اطالعات حامل رضايت بايد اوالً گيرد قرار استفاده مورد اوليه هدف جز هدفي در يا
  .باشد داده را هايي

 امنيتي حفاظت هاي اصل 
چنين حفاظت هايي شامل مالك هاي عيني  . با اين حال محدوديت هاي كاربرد و افشاي داده ها را بايد با حفاظت هاي امنيتي تقويت كرد

و بخصوص ) از قبيل مراتب اقتدار در دسترسي به داده  ها(، مالك هاي تشكيالتي )درهاي قفل شده و كارت هاي شناسايي و از اين قبيل(
اقدمات نامعمول و واكنش نشان دادن مخاطره هاي از قبيل رمزدار كردن، مراقبت درباره (در سيستم هاي رايانه اي، مالك هاي اطالعاتي 

ات خاط د) ه آ      ش
 



 صداقت اصل
  مي جمع چرا اي داده هر كه باشد مشخص بايد يعني .باشد صداقت بر مبتني و شفاف كامالً بايد سيستم خاطر، اطمينان جلب براي
  .شد خواهد آن از هايي استفاده چه ،كند مي جمع را آن كسي چه ،شود

   افراد مشاركت اصل
  و پردازش بر نظارت و اطالعات آوري جمع در بايد شود مي گذاشته اشتراك به و شود مي ثبت سيستم در اطالعاتش كه فردي هر

  درج شخصي، اطالعات از استفاده سوء جلوي تواند مي كه است صورت اين در تنها زيرا باشد؛ داشته فعال مشاركت ها داده از استفاده
 .بگيرد را )بيشتر هزينه با اعتبار دريافت نظير( آن بعدي تبعات و غلط هاي داده

 پاسخگويي اصل
  تمام دهد نشان و كند، دفاع خود عملكرد از مثبت مدارك ارائه با بتواند بايد و كند مسئوليت رفع خود از تواند نمي ها داده مراقب

   .است بوده قانون طبق اطالعات انتقال و اطالعات، پردازش اطالعات، دريافت در رفتارهايش



 
 عنوان قانون سال كشور

 for Protection of Personal Data  2000 اتريش

 of 8 December 1992 on Privacy Protection in Relation to the Processing  1992 بلژيك
 ersonal Data 

 onal Data Protection Act 2002 بلغارستان

 essing for Personal Data (Protection of the Person) Law of 2001 2001 قبرس

 on the Protection of Personal Data  2000 جمهوري چك

 on Processing of Personal Data  2000 دانمارك

 onal Data Protection Act 2000 استوني

 onal Data Act 1999 فنالند

 du 6.1.1978 17-78  1978 فرانسه

 ral Dato Protection Act 1997 آلمان

 on Protection of Individuals with Regards to the Processing of Personal  1997 يونان
mation 

 ection of Personal Data and Disclosure of Data of public Interest 1992 مجارستان

 Protection Act  1998 ايرلند

 ection of Individuals and Other Subjects with Regard to the Processing of 1996 ايتاليا
onal Data 

 on Personal Data Protection  2000 لتوني

 on Legal Protection of Personal Data  1996 ليتواني

 ection des Personnes a legard du traitement des donnees a caracters 2002 لوكزامبورگ
onnel 

 Protection Act  2001 مالت

 onal Data Protection Act 2000 هلند

 on Protection of Personal Data  1997 لهستان

 on the Protection of Personal Data  1998 پرتقال

 on Personal Data Protection  2002 اسلواكي

 onal Data Protection Act 1999 اسلووني

 nic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Act 1999 اسپانيا

 onal Data Act 1973 سوئد

 onal Data Protection Act 1999 اسلووني



 بريتانيا سلطنتي مقامات به احكام اين .دارد » مساعدت احكام« در و استعماري دوران در ريشه آمريكا در خصوصي حريم قوانين
  پيدا بودند، كرده نقض را انگلستان گمركي قوانين كه را افرادي شهروندان، هاي خانه تفتيش با تا داد مي اي گسترده اختيارات

  عامل .شد ايشان مستعمرات در ها انگليسي قوانين به نسبت ها آمريكايي بدبيني موجب كه بود عواملي از يكي احكام آن .كنند
  سال در كه بود  »خصوصي حريم حق« قانوني ماده داشت نقش متحده اياالت در خصوصي حريم گيري شكل در كه ديگري
  .است محفوظ »شدن واگذاشته  خود حال به حق« افراد همه براي كه بود شده اظهار مذكور قانوني ماده در .شد تصويب 1890
 .است كرده پيدا تجلي خصوصي حريم مقررات در بيستم قرن در رويكردي چنين

 :دارد اروپايي رويه با را زير مهم هاي تفاوت است شده تنظيم فوق چارچوب در كه آمريكايي قوانين
 ندارد؛ وجود ها داده از حفاظت زمينه در )دهد پوشش را عمومي و خصوصي بخش دو هر كه( جامعي قانون هيچگونه

 ؛اند شده وضع خاصي صنايع براي فقط خصوصي بخش قوانين
 ؛گيرد مي قرار نظارت مورد ايالتي و فدرال سطح در خصوصي حريم

 است؛ گسسته و بخش به بخش باشد، كلي آنكه جاي به ،ها داده از حفاظت بر نظارت
 ؛شوند مي محسوب ها داده مراقب هاي دارايي جزو اول درجه در خصوصي هاي داده

 .است خودنظارتي بر اصلي تأكيد
 :قانونگذاري اروپايي با روية آمريكايي از اين قرار استتفاوت هاي مهم ترين 

 ؛داده هاوجود قوانين جامع براي حفاظت از 
 خصوصي است؛شركت هاي خصوصي دربرگيرندة كليه شركت هاي قانونگذاري براي 

 در برخي كشورها قانونگذاري چند اليه وجود دارد؛
 كلي و فراگير است؛داده ها اختيارات حفاظت از 

 ؛ و)خود استداده هاي او مالك (مي شود جلب داده ها رضايت حامل داده ها براي جمع آوري 
 .مي شودكمتر بر روش خودنظارتي تأكيد 

 



در كشورهاي مختلف باتوجه به فرهنگ ها و ساختار اقتصادي متفاوت، روبكردهاي مختلفي در وضع قوانين خاص بر 
 .استعملكرد شركت هاي تشريك اطالعات اعتباري اتخاذ شده 

 .كرداين رويكردها را مي توان در سه دسته رويكرد نظارتي ضعيف، قوي و متعادل دسته بندي 
 اعتباريرويكرد نظارتي ضعيف بر صنعت تشريك اطالعات  -الف

  نه رويكرد اين در .مي شود شناخته صنعت اين در نظارتي نهاد وجود عدم با اعتباري، اطالعات تشريك حوزه در ضعيف نظارت رويكرد
  شركت ها الزام بر مبني قانوني هيچ بلكه است، نشده انديشيده صنعت اين در فعال شركت هاي عملكرد بر نظارت براي تدبيري هيچ تنها

 .ندارد وجود هم مي شود، ياد  تنظيمي خود به آن از كه خودشان عملكرد قوانين تنظيم به
  بر حاكم عام قوانين و بازار بر حاكم نظام شود، اتخاذ اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد زمينه در رويكرد اين كه صورتي در
  عملكرد روي پيش قانوني و راهنما دستور مانع، هيچ گونه كه شرايط اين در .كرد خواهد تعيين را شركت ها اين عملكرد چهارچوب آن

  تشريك شركت هاي پيشرفت و  منافع تعارض مديريت براي را مكانيزمي مي تواند بالقوه به طور بازار ندارد، وجود شركت ها اين رقابتي
   .نمايد تعيين اعتباري اطالعات

  عملكرد مشي خط و كرده حل را آن مشكالت از بسياري مي تواند بازار نظام كه است خاص صنعتي اعتباري، اطالعات تشريك اگرچه
  به باعث مي تواند دارد، وجود صنعت اين در ... و شركت ها شهرت بازار، به ورود در كه مشكالتي به توجه عدم اما نمايد، تعيين را آن

 .شود صنعت اين در انحصارگرايي و شركت ها اين شدن مشهور صنعت، اين به جديد شركت هاي ورود راه در موانعي آمدن وجود
 



 اعتباري اطالعات تشريك صنعت بر قوي نظارتي رويكرد -ب
 عملكرد بر نظارت براي رسمي نظارتي نهاد تعيين بر مبتني اعتباري، اطالعات تشريك صنعت عملكرد بر قوي نظارت رويكرد

 شده پيش بيني سياست هاي به شركت ها نكردن عمل صورت در مي تواند نظارتي نهاد اين .است اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي
  قانوني اقدامات الزم، بازرسي هاي انجام براي نظارتي نهاد به اجازه ندادن و نظارتي نهادهاي درخواست مورد اسناد ارائه عدم قانون، در

   .آورد عمل به را الزم
  مسائل به توجه از انحراف ثابت، هزينه هاي افزايش باعث مي كند، ايجاب را شركت ها عملكرد موشكافانه و دقيق بررسي كه رويكرد اين

  ورود ريسك افزايش باعث هزينه ها اين افزايش .شد خواهد هزينه ها كاهش لزوم و منابع كمبود اصل از مسير انحراف و اساسي
  .شد خواهد اعتباري اطالعات تشريك صنعت به جديد شركت هاي

  فعاليتهاي تمام نظارتي نهاد كه آمد خواهد وجود به اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي نزد احساس اين رويكرد اين وجود صورت در
  باعث مي تواند امر اين .نمي كند نيز است هزينه بر امري كه امور خودكار تنظيم براي اقدامي لذا و دارد كنترل تحت را شركتها اين

 .شود اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي عملكرد كيفيت كاهش

 اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي عملكرد بر متعادل نظارتي رويكرد -ج
  الزم قانون يك با شركتها اين كه مي شود اطالق حالتي به اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي عملكرد بر متعادل نظارتي رويكرد
 پيش نظارت و ندارد وجود شركتها اين عملكرد بر دقيق نظارت براي خاصي نظارتي نهاد آن موجب به البته كه هستند، مواجه االجرا
  اجراي قابليت داراي انعطاف، قابل رويكرد اين .مي شود انجام تنظيمي خود صورت به و شركتها خود توسط تنها قانون در شده بيني

 .مي شود شركتها اين عملكرد جامعيت باعث شفافيت به تشويق با و آسان،
  و كنندگان استفاده آن وسيله به كه مكانيزمي عملكردشان، شفاف سازي زمينه در اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي تشويق منظور به

  مي تواند نمايند، تعيين را اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي بودن واقع گرا درجه بتوانند رتبه بندي شركتهاي محصوالت خريداران
 شده تعريف اصول اساس بر شركت هر اندازه چه تا كه اساس اين بر و 10 تا 1 از مقياسي در بازار فعاالن چنانچه .باشد آميز موفقيت
 .،شود منتشر عموم مالحظه جهت و محاسبه نمره ها اين مجموع و شوند درجه بندي است، كرده حركت



 گزارش دهي .بود متحده اياالت كشور كرد، اعتباري گزارش دهي مورد در قوانيني وضع به اقدام كه كشوري نخستين
 .يافت توسعه آن از بعد و شد آغاز ميالدي 19 قرن دوم نيمة در كشور اين در اعتباري

   1970 مصوب عادالنه اعتباري گزارش دهي قانون
 مي پردازد اطالعات افشاي موضوع به خاص طور به كه است متحده اياالت در قانون اولين اعتباري گزارش دهي قانون

  ذكر قانون، اين توسط اعتباري اطالعات بايگاني هاي افشاي اجازة به مي توان داشت وجود قانون اين در كه قواعدي مهم ترين از
   .كرد اشاره اطالعات، ثبت كنندگان براي ابتدايي دستورالعمل هاي و شده ثبت اطالعات خطاهاي اصالح شيوه نامة

   :نمود اشخاص مالي اطالعات افشاي به اقدام مي توان اصلي مورد چهار در 1970 مصوب عادالنه اعتباري گزارش دهي قانون اساس بر
 وام قراردادهاي
 بيمه قراردادهاي

 .شود انجام اعتبار تقاضاكنندة توسط كه تجاري معاملة هرگونه
 .باشد داشته قانوني تجاري نياز گزارش از كننده استفاده كه مواردي ساير

 

 1996 سال در  مصرفكننده اعتباري گزارش دهي اصالح قانون
   .آمد در اجرا به 1997 سال از قانون آن .شد تصويب 1996 سال در منصفانه، اعتباري دهي گزارش قانون اصالح براي مهم قانون اولين

  جديد، قانون اما .بود اعتباري دهي گزارش حوزه در قانونگذاري مسئول دستگاه تنها متحده اياالت فدرال تجارت كميسيون ابتدا در
  صنعت بر ناظر دستگاه هاي زمره در آنها دوي هر كه سپرد  مركزي بانك هيأت و  رايج پول بر نظارت هيأت به را حوزه اين سرپرستي

 كرده، رسيدگي بي دقت داده هاي به مربوط شكايتهاي به شد موظف اعتباري اداره قانون، اصالح از پس .مي شدند محسوب مالي خدمات
   .دهد ارايه رايگان اعتباري گزارش يك او به و نموده آگاه رسيدگي نتايج از را كننده مصرف

 



 در مورد مبادالت اعتباري منصفانه و دقيق  2003سال قانون 
  تمهيدات به معطوف و موقتي قانونگذاري نوعي شد، گذاشته اجرا به 1997 سال در كه منصفانه اعتباري دهي گزارش قانون از اي نسخه
  ترين سريع هويت، سرقت متحده اياالت در :كرد بروز 1990 دهه در نيز ديگر مشكل چند تمهيدات، اين از نظر صرف .بود  كار پايان
  ابزاري مثابه به بتواند FACTA( 2003 سال در دقيق و منصفانه اعتباري مبادالت قانون شد مي گمان و كرد پيدا جرايم ميان در را رشد
 بپردازند جرم اين با مقابله و پيشگيري به آن با كنندگان مصرف كه كند عمل
 بگيرد پيش در ها داده دقت از اطمينان حصول براي موجهي روش است موظف ها داده كننده تهيه قانون اين طبق
  داده مجدد بررسي تقاضاي ها گزارش كننده تهيه خود از مستقيماً تا است گرفته نظر در كنندگان مصرف براي جديدي حق جديد قانون

 كنند مطرح را ها
  اطالعات مكلفند آنان سپس .كنند آگاه خود اعتراضات از را ايشان بتوانند كنندگان مصرف كه كنند تعبيه دستگاهي بايد كنندگان تهيه
  در و دهد اطالع كننده مصرف به را نتايج دارد وظيفه ها گزارش كننده تهيه .دهند قرار برسي مورد روز 30 مدت ظرف را اعتراض مورد

 .سازد مطلع را اعتباري دهي گزارش مؤسسات درنگ بي بايد ،ها داده دقت عدم صورت



  در اروپا اتحاديه .است نموده اتخاذ را متعادل سطح با نظارتي رويكرد اروپا اتحاديه اعتباري، اطالعات تشريك بنگاه هاي فعاليت تنظيم مورد در
 .رساند تصويب به اجرا ابزار نوع دو با را متعادل نظارت سطح با سياستي 2005 سال دسامبر

 كه بود مستقيم غير قانون گذاري قانوني، ابزار دومين و بود اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي براي تنظيمي خود الزام قانوني، ابزار اولين
  تأثير تحت را شركت ها اين فعاليت مستقيم غير طور به ولي نبود اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي فعاليت تنظيم مستقيماً آن تهيه از هدف
 .مي داد قرار

  اساس بر را خود شركت هاي عملكرد داخلي آيين نامه هاي شدند موظف اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي تنظيمي، خود به الزام اساس بر
  براي قانونگذاري اصلي اهداف تحقق راستاي در مذكور اصول .نمايند تنظيم )بهادار اوراق كميسيون بين المللي سازمان) IOSCO اساسي اصول

   :از است عبارت نظر مورد اهداف .است شده تدوين اعتباري دهي گزارش
  شده، ارائه اطالعات دقت و صحت نظر از اعتبارسنجي اطالعات خدمات استفاده كننده براي اطمينان ايجاد

   و شركت ها احتمالي سوءاستفاده هاي مقابل در اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي با مرتبط افراد از حمايت
  اين تضعيف از جلوگيري و اعتباري اطالعات تشريك صنعت در فعاليت براي نياز مورد زيرساخت هاي تقويت به شركت ها الزام

 .زيرساختها
  سه و رقابت حقوق به مربوط قانون مي كرد، متأثر را اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد مستقيم غير طور به كه ديگري قوانين اما

   .رسيد تصويب به ، مالي امور قانون گذاري برنامه راستاي در و 1999 سال در كه بود ديگر قانون
  به راجع خاص قانون كه است قوانيني به متكي اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد به مربوط مقررات اروپا اتحاديه در اكنون هم

 .شده اند تصويب 2005 تا 2002 سالهاي بين فاصله در و نمي آيند شمار به اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد
  غير عام قوانين وسيله به اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي فعاليت  تنظيم براي اروپا اتحاديه در كه تدابيري علي رغم است ذكر به الزم

 .است افزايش حال در نمايد، تنظيم و كنترل را شركت ها اين عملكرد خاص طور به كه قوانيني وضع به تمايل است، شده گرفته نظر در مستقيم



 همچنين و اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي كار پايان و تأسيس قواعد تنظيم مورد در خاصي قانون اروپا در
 شركتها عام قوانين اروپا در شد گفته كه طور همان و .ندارد وجود شركتها، اين عملكرد زمينه در اساسي موارد تعيين

   .دارد حاكميت اعتباري اطالعات تشريك شركتهاي عملكرد بر رقابت قانون و
   .مي كند تنظيم را اعتباري رتبه بندي شركت هاي عمليات اعتباري، رتبه بندي قانون متحده اياالت در



 از نوع دو با اعتباري اطالعات تشريك مؤسسات و اعتباري دهي گزارش فعاليتهاي تنظيم حوزه در نيز ايران در
 اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي به كه است عمومي قوانين قوانين، اين اولِ نوع .هستيم مواجه قوانين

 .هستند آن ها رعايت به ملزم نيز اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي آن ها موضوع به توجه با اما ندارد، اختصاص
 تنظيم براي تنها و مستقيماً و هستند اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكرد بر حاكم قوانينِ قوانين، دوم نوع

 شده اند وضع اعتباري اطالعات تشريك و اعتباري دهي گزارش فعاليت



 خاصي اصول يا اصل قالب در و مشخص صورت به خصوصي حريم از كه كشورهايي اساسي قوانين خالف بر
  وجود باشد كرده حمايت عنوان اين تحت خصوصي حريم از كه خاصي متن ايران اساسي قانون در كرده اند، حمايت

 ندارد
 است؛ نشده واقع حمايت مورد اساسي حق يك عنوان به خصوصي حريم داشتن
 است؛ نگرفته قرار حمايت مورد ضمني صورت به نه و صريح صورت به نه تنهايي و خلوت حريم

  و »مال« به تنها 22 اصل در است، تطبيقي حقوق و بين الملل حقوق پذيرش مورد آن ها در خصوصي حريم داشتن كه اماكني ميان از
 است؛ شده اشاره »مسكن«

  آن در تجسس از تنها و است نشده واقع توجه مورد صراحت به اساسي قانون اصول از يك هيچ در »شخصي داده هاي« خصوصي حريم
  نظر به ذهن از دور بسيار آن، ذيل »شخصي داده هاي« عنوان دادن قرار و 22 اصل در مذكور »مال« موسع تفسير .است شده منع

 مي رسد؛
  موارد از بسياري مي توان آن احراز و تجسس مفهوم به عنايت با .است شده منع تجسس هرگونه انجام از اساسي قانون 25 اصل در

  مصاديق از مي گيرد صورت اطالعات صاحبان اجازه بدون كه را اشخاص مالي اطالعات به دسترسي جمله از خصوصي، حريم نقض
 داد؛ آن ممنوعيت به حكم اصل اين به استناد با و دانسته تجسس

  تماميت و كرامت با خصوصي حريم داشتن حق .است شده تأكيد افراد همه »انساني حقوق« رعايت به اساسي قانون 20 و 14 اصول در
 است؛ شده ياد آن از بين المللي اسناد در كه است انساني حقوق مهم ترين زمره در و دارد تنگاتنگي ارتباط انسان ها

  اين ميان در كه است شده استثنائاتي تابع حمايت اين مي شود مشاهده خصوصي حريم از حمايت كه اساسي قانون از اصولي آن در
  را استثنائي مي تواند كه قانوني اوصاف به اشاره اي هيچ گونه اما است، شده واقع توجه مورد موارد ساير از بيش »قانون حكم« استثنائات

 .است نگرفته صورت كند تحميل
 



 اطالعات افراد، خصوصي حريم از حمايت هدف با خصوصي حريم اليحه عنوان تحت اليحه اي 1383 سال در
 حريم رعايت زمينة در حكومت مختلف اجزاء و اركان مسئوليت هاي و اختيارات سازي شفاف و ارتباطات و شخصي

 به دولت هيئت در ماده 83 و فصل هفت در كه اليحه اين .شد تصويب دولت لوايح كميسيون در افراد خصوصي
 داليل به 1385 سال ماه فروردين در رسيد تصويب به مجلس فرهنگي كميسيون در آنكه از پس بود، رسيده تصويب

 .شد گرفته پس باز دولت توسط نامعلومي
 :بود گرفته قرار توجه مورد افراد شخصي اطالعات از حمايت اليحه، اين 2 ماده 4 بند در

  .اعتباري كارت هاي شماره و جسمي ناراحتي هاي فردي، عادت هاي خانوادگي،  زندگي وضعيت نظير افراد شخصيت به وابسته اطالعات«
  شخصي اطالعات تعريف شمول از تلفن شماره هاي و كار محل و سكونت محل نشاني هاي خانوادگي،  نام و نام به مربوط اطالعات

 .»مي باشد خارج
 1388 مصوب اطالعات به آزاد دسترسي و انتشار قانون

 ،دارد وجود آنها به دسترسي حق كه اطالعاتي :كرد تقسيم كلي دسته سه به مي توان را قانون اين در شده مطرح موضوعات
   و نمايند درخواست را اطالعات اين ارائه مي توانند كه اشخاصي
   .هستند اطالعات اين ارائه به ملزم كه نهادهايي



  تسهيالت اعطاي تسهيل راستاي در و 1386 سال در اعتباري اطالعات تشريك نظام نامة آيين
  وزيران هيئت تصويب به بانك ها كارآيي و مالي منابع افزايش و طرح هزينه هاي كاهش و بانكي
 رسيد

  عبارتند كه هستند دخيل اعتباري اطالعات تشريك فرآيند در نهاد چهار آيين نامه اين اساس بر
   :از

   اطالعات، تأمين كنندگان
   اطالعات، از استفاده كنندگان

  و اعتباري اطالعات تشريك شركت
 .مي كند نظارت اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي فعاليت بر كه ناظر مقام

 



 اطالعات تأمين كنندگان
 مي توانند اشخاص داده هاي داشتن اختيار در دليل به كه هستند مؤسساتي اطالعات تأمين كنندگان آيين نامه اين اساس بر

  است شده برده نام آن ها از آيين نامه در كه مؤسسات اين مصاديق از برخي .كنند تأمين را شركت نياز مورد اطالعات
  پولي، متشكل غير بازار در فعال مجاز مؤسسات اعتباري، مؤسسات ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك :از عبارتند
 جمهوري انتظامي نيروي صنعتي، مالكيت و شركت ها ثبت كل اداره قضايي، صالح مراجع كشور، مالياتي امور سازمان
 بهادار اوراق بورس سازمان رتبه بندي، مؤسسات سرمايه، تأمين شركت هاي كشور، احوال ثبت سازمان ايران، اسالمي

 .بيمه شركت هاي و كشور
 اطالعات از استفاده كنندگان

 اعتباري، مؤسسات جمله از حقوقي و حقيقي اشخاص كلية اعتباري، اطالعات از كنندگان استفاده آيين نامه اين اساس بر
 دستگاه هاي ايران، مركزي بيمة و ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك نظارت تحت نهادهاي ساير و بيمه شركت هاي

 دريافت به مجاز شركت، به كارمزد پرداخت يا و قرارداد موجب به كه دولتي غير و دولتي شركت هاي و مؤسسات اجرايي،
 .است شده تعريف هستند آن خدمات

 
 
 

 



 اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي
  مؤسسات مشاركت با كه شركت هايي از عبارتند اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي آيين نامه، اين 2 مادة اساس بر

 اعم( اشخاص اعتباري اطالعات پردازش و نگهداري گردآوري، به نسبت و مي شود تأسيس بيمه شركت هاي و اعتباري
 اختيار در بهره برداري براي را مذكور اطالعات معين، هزينه اي دريافت قبال در و نموده اقدام )حقوقي يا حقيقي از

 .مي دهد قرار اشخاص يا و مجاز استفاده كنندگان
 ناظر مقام

 جمله از .است شده تعيين ناظر مقام عنوان به ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك آيين  نامه، اين 1 مادة چ بند اساس بر
 مديران، صالحيت تأييد چون مواردي به مي توان است، شده نهاده ناظر مقام عهدة بر آيين نامه اين موجب به وظايفي

 كه اطالعات تأمين كنندگان عملكرد گزارش ارائه ،)4 مادة( دارند دسترسي شركت اطالعات به كه اشخاصي و عامل مدير
 خودداري آن نمودن عملياتي يا شركت با قرارداد انعقاد از مركزي، بانك در شده تشكيل شوراي مصوبات خالف بر

 مقام ،)7 مادة 2 تبصرة( خدمات از استفاده كنندگان و شركت بين منعقده قراردادهاي تنفيذ ،)7 مادة 1 تبصرة( مي كنند
  چگونگي و تخلفات كشف و شكايات به رسيدگي دستورالعمل تهية و )7 مادة 3تبصرة( قراردادي اختالفات در داوري
 .كرد اشاره )13مادة( آن با برخورد

 



 عدم عنوان با آن از كه افراد اعتباري اطالعات حوزه در بازار شكست پوشش هدف با اعتباري اطالعات تشريك
 مي پذيرد انجام مي شود، ياد اطالعات تقارن
 خاصي قواعد است، افراد شخصي اطالعات از حمايت شامل كه افراد خصوصي حريم از حمايت در كشورها، از برخي
 اقتصادي همكاري هاي سازمان راهنماي اصول و اروپا اتحاديه عضو كشورهاي به مي توان مثال براي كرده اند، وضع

 آن از مي توان را متحده اياالت كه پرداخته اند امر اين به خود كشور اساسي قانون در ديگر برخي ؛كرد اشاره توسعه و
   .دانست جمله

 متفاوتي رويكردهاي مختلف كشورهاي نيز اعتباري اطالعات تشريك يا اعتبار سنجش شركت هاي عملكرد مورد در
   .مي گيرند قرار متعادل و ضعيف قوي، نظارتي رويكرد دسته سه در كه كرده اند اتخاذ را

 در صريح غير موادي وجود علي رغم افراد خصوصي حريم از حمايت در كه مي دهد نشان ايران حقوقي نظام مطالعه
 اين حدودي تا مي توانست خصوصي حريم از حمايت اليحه تصويب كه هستيم مواجه قانوني نقص با مادر، قوانين

   .كند طرف بر را خأل
 اعتبار سنجش آيين نامه تصويب وجود با نيز اعتباري اطالعات تشريك شركت هاي عملكردي حوزه در ديگر سوي از

  جدول در قانوني خألهاي از بخشي به .هستيم قوي اجراي ضمانت با جامع قانوني وضع نيازمند وزيران، هيأت توسط
   .است شده اشاره آمده، پيوست
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