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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىب،مادجدةع،ةجأأةجأبىىىفظاجمصالظصاجسمصنىىىلظظةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقىؤجعاىحجأ،تج سةدىؤجظسص ى جياجأأىةجمصاسىظ اجعماجمصلمقىؤجدلاىحجمصاس م ج

 بظستجج اظجمرىةرجع جمص سظ جسية جمصلاحجمصابثقيؤجع جمصاس مدجأسرم جعاحج 
مصا،ضى،عظاجسمصياىظمظجمص اج بظقاىهظج ذلجمص سظ جسمص.ة  جفضىظيؤجفصمجعصعدجملةج
بىبةس  مصبية مصلةدا ضىا  لاظرسى   صباىظأ   ةلظنؤ يباؤ صهذم مصاس مد عةظم  
ل جمص يىظرمةجسموسرم جياجلت   جمصس،منىاجمصبيىةمىؤجسمصارىىىىةياىؤجمص اج  ل  ج

ؤ جس لةج ذلجمص يظرمةججدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبيةجمصلةدا
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م ج
سياجضىىىى، جلظج اىىىىاب  ج حج ذلجموسرم جسمص يظرمةجل جلل ،لظاجل.اةةجع ج
ل،ض،عظاجعماجب ؤجدةعاظتجمصارظرمجمصاة ومؤدجييةجرأىجمصاس مجأن جل ج

 ،زمع جصذصعدجييةجدظشىىىةجمصابظسىىىاجأ ج  ظهجصهظجأ ثةجيةبىىىؤجل جمصباىىىةجسمص
مصرىىىبةس جدباىىىةج ذلجمصنىىى نىىىؤجمص اج  اىىىا جموسرم جمص اجميةلهظجمصنىىىظظةج

صمججظناجمص يظرمةجسموسرم جمص اج لة ظجمص سظ جسمصرىىىبةس جأ،تجفمصافظي ا جج
مصياىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىةياؤجعماجمو ااؤ جسم اقحجمص ةلجل جمصباىىىةدجياج

مصياىىىىظمىظ جيىظصهىةمجمصةهانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لىظاجسزمىظظةجمص،عاجدهىذلج
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنىج

 رةياؤجمصلةداؤ صاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق، 

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي 

 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس  
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 1مقدمة
 آصاظاجسأسمجسق،معةجمصال ،لظاجم ه اظناؤج  ،راجخمتجمصليةم جمصاظضاا ج

ر اوة أسظساؤ يا م س يةمر مصاظصاد س فةمةم  يا  عا اظا مص ا،مح دكظيؤ ص رثحجج
ج جمصا   ثظا دجسأن،معهظأناظأهظ ج ،ياة جخمت جل  جص ،ياةججج سعصع مصابظسثؤ

جم جلتظأة جأ،ت جسمصافةثؤ جمصةقايؤ جم ه اظناؤ ج نظعةجمصال ،لظا جسمص ا ص ا،مح
  مصب ظمجمصاظصاجسجمصارةياجسلظنفاجم ه اظ جع مج ،زمعجمصاتظأةجم ه اظناؤ

سدكحجسمصاي ةضا جع مجأةجس،م ج ياجبظصحجمصايةضا  دظإلضظيؤجفصمجمصلاح
صومظظةجمص ا،محجمصا ظهجصه دجسلنظعةةجمصسهظاجمصةقظداؤجأ قةج ت  جيةصصأاظظج

 دهظجدكحجش.ظياؤ جمصابظأؤج ر ظمسمإلشةمياؤجع مجلاظرسؤجأظس
جمصاتظأ جف جمصرفاحجإلظمرة جفجةم ماج دجةمص.ه  جسلنظنةة جمصرفاحجصهظ سمص ياا 

ج جع اهظ جمصةقظدؤ جخط جمص ا،محجماقح ججهظا جأي،  جأاظمؤ جيا جموست مصةيظ 
ع مجأةجس،م جص فيا جمصنملؤجمصارةياؤجس لوموج سمصاي ةضا جسمصانظ اا 

 م س يةمرجمصاظصاجسمصارةيا 
سقة ظهة عصع ج اظ  يا ل   ثظا ليةرما دظزت موسصم سمصقظناؤ سمصقظصقؤ سمص ا 
ر واججياجلسا هظجع مجفظمرةجمصاتظأةجمصارةياؤجدات   جأشكظصهظجسلتظأةج

جمصات را جع مج ج اقحجأ قةجل جج مص ا،محجع مجسج جمص فةمةجسمص اجأجاعج أنهظ
%ججل ججا ؤجمصاتظأةجياجمصا ،سطجياجلل  جظستجمصلظص جدجس ،جلظججشسعجج60

لتسنؤجمصبيةجمصلةداجمصنل،ظيج)جسظلظ(جع مجسةعؤجظرمسؤجببظعؤجمصال ،لظاج
داكحج ظلحجدجسمخ اظرجأياحجمصباظعججياجنهظمؤجج ياجمصن، جمصنل،ظمؤجج م ه اظناؤ

 ؤجمصنل،ظمؤجم ه اظناؤج)جساؤ(ج ةستجمص نلابظاجدجسل جث جرخرتجفناظ جمصاة
جمصف ،تجمصبظجلؤجص  ي احجل ج2002ياجعظمجؤجشة ؤجلل ،لظاجمه اظنا دجإلمسظظج

عثةجن ظلهظجسا اج 2004  ع مصاتظأة  سص ب    ساؤ يل اظ  دلة عصع يا عظم 

 
 على إعداد مسودة هذه الورقة.  شركة سمة السعودية تشكر أمانة اللجنة العربية للمعلومات اإلئتمانية،  1
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ل جظستجمصاس مجدظ س قاظردجأسجأ اجمصفر،تجع مج نهاماجمه اظناؤجياجأيج
 خةىجل جظستجمصاس م جظسصؤجأ

 
جمإلأظردج ن ةم  صفس  مصيةسل مص ا،م اؤ مصهظهح يا مصن،  مصت اساد ياج ذم

جمصاة ظا جأس جمويةمظد جلن ،ى جع م ج ظ  جمصال ،لظاج س،م  ج ثظظت جيكةة يإ 
   اجسج،ظ ظجياجمص،قتجمم ه اظناؤجلعجظستجمصاس مجأبثفتجضةسرةجأ ااؤجج

ياجم تظعجقةمرجمه اظنادج لوزجمصفظضةدجل جشةنهظج نظعةجمصاتسنظاجمصاظصاؤج
ل جخمصهظجعا اؤجفظمرةجمصاتظأةجصةىج  عجمصاتسنظادجدظصاكحجمصذيجم بظساج

   ؤمصارةياةقظدؤجلعجل   ثظاجصسبؤجدظزتجص 
 

جمصاب   دجس ا اس مجمص لظس جصةستجمصت اججصشاظ  لع مصب ظم موسظسا ظل ج ذم
جمص لظس ج مصلةداؤ جأقةاجصسبؤ جيية جدا جظسصهظد مصةمعاجفصمج ك،م جرسمدطجق،مؤ
جمصت اججمصاظص جصةست جمص لظس  جلس م جدةست ج جمصافظي ا  جسصسبؤ جسم ق رظظي ا

ج) جرق  جمج اظعهظ جيا ج102مصلةداؤ جصلظم جلظم، جشهة جل  جمصلاحج 2016( خ ؤ
سم أظر مصاظلح آلصاؤ  نهاح  ثظظت مصال ،لظا م ه اظناؤ دةست مصاس مد سدبظ   

خ ؤجج(جياجلا كؤجمصثفةم دجع مج37ع ا جمأ عجمصاس مجموع مجياجظسر  ج)
مصاظلحجآلصاؤج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجسقةرجمصاس مجموع مجج ظرأسمإلمصلاحج

مصا،مييؤجع مج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدا جظستجمصاس مجسي جخ ؤجمصلاحجج
)قراةةجموجح(جسم أظرجمصاظلحجآلصاؤج نهاحج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدا ج

عجمص ة اةجع مجمصثة جدظصاتسنظاجظستجمصاس مجسع مجأسظسجمصالظل ؤجدظصاقحجل
جمصاةييسسمصاة ظاجسعصعج ج ؤي جمصرا ؤ جسياجأ  ،دة دجسقلتج2018دظصيةمر 

جمصاظصاؤج جص الظلما جمص،أباؤ جم صك ةسناؤ جمصثفةم  جشثكؤ جسشة ؤ جساؤ شة ؤ
ج ةسصمججم  )دىِىبِىِ.ىت( أست م .ظقاؤ ثبظهاؤ ص ثظظت مصال ،لظا جعثةجمصفةسظ ه اظناؤ

 

مويةمظ(جسمصذيج ظ جمصثةممؤدجسل جث جسا بظج)جن ظمجمصاة ظا(جمصذيجظٌش جج )ن ظم
     2009ياج

لنظعةةجموعاظ جع مجم تظعجقةمرماجلظصاؤجسمه اظناؤج سظ اتجشة ؤجساؤجيا 
ج جأسة جسأ قة جأ مجداكح جمص ا دظ تجمصال ،لظا ظقؤد جعثة م ه اظناؤ    ،ية ظ

ج جصسةمرة جأعا  جيه  جص فيا  جمصومسمؤ جأسة جمصاليةة جم ه اظناؤأن ا هظ  مصلام 
صيةجعا تجساؤجج   ص ا  ولا جدظصنةمظ سمصلاحجع مج فنابهظجس ي احج ك .ؤجم ه اظ جج

مصبيةجمصلةداجمصنل،ظيج)سظلظ(دج سرقظدؤجلتسنؤفشةممج س فت من مق هظدجلبذج
يا سثاح م ر يظ  دةظم   ذم مصي ظ  مصفا،ي صاك،  ظمعاظ    فيا جأ ةميهظع مج

اهةلجمصلظص جل جل  اةماجمق رظظمؤدجأسظساظ  صا ظنؤ م ق رظظ مص،أبا يا ظح لظ م
سداظجمبنس جلعجأ ةممجس   لظاجمصياظظةجمصفكااؤجياجدبظ جمق رظظجلن ةممجماقحج

ج جلة كوم    جأ   جأأة جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جمص اجق ظ  جمص فةمظا جأدةز سل 
 ،جغاظاجمإلأظرجمص اةملاج دلاهظدجس جزمتج مصلةداؤدجسمجه هظججحجموس،م ج

س فةمةم  يااظ متص  ثظظت مصال ،لظا م ه اظناؤ عثة  ظعؤدجمصربسمصب ظلاجصهذلج
مصفةسظ جصك جمص سةدؤجمصت اساؤجلةشفؤجو ج ك، ج اجأسةجمصومسمؤجياج ثظظتجج

 مصال ،لظاجم ه اظناؤجعثةجمصفةسظ جج
 

 التجربة الخليجية في تبادل المعلومات اإلئتمانية أوالً: 
مصت اساججق،منا جس اةملظاجمصاب ،لؤجم ق رظظمؤجدةستجلس مجمص لظس جشهةاج
 .لاحجمصن، جمصت اساجمصاا ةكجل جخمتججن،عاؤج نلمجياجلسا هظجص   ،رما

جسمو  ادج جمصفك،لا جمصي ظعا  جيا جمصالظل ؤ جيا جمصانظسمة جأ اهاظ جعةةد أسج 
مونا ؤجم ق رظظمؤجسم س قاظرمؤجسمصتةلاؤدجس ةمستج مسصؤس ا عجمصليظردجسلو

جظستج جدا  جمصثاباؤ جسمص سظرة جمصانظ اؤد جمصاة ظا جس ةسام جموسه  سشةم 
مصاس مدجسن اسؤجص  عجمص  ،رماجييةجشسعجعصعجمصكقاةجل جمصلام جل جأيجظسصؤجج
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مونا ؤجم ق رظظمؤجسم س قاظرمؤجسمصتةلاؤدجس ةمستج مسصؤس ا عجمصليظردجسلو

جظستج جدا  جمصثاباؤ جسمص سظرة جمصانظ اؤد جمصاة ظا جس ةسام جموسه  سشةم 
مصاس مدجسن اسؤجص  عجمص  ،رماجييةجشسعجعصعجمصكقاةجل جمصلام جل جأيجظسصؤجج
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تبادل المعلومات االئتمانية عبر الحدود )التجربة الخليجية(



 

يؤجع مجل،مي شة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمصفر،تمساجع مجعا،ج  7
     عب عبةجم س لممج مصت اؤ مصان ه ع

مصان ه عج  ال ،لظاد ظججد وسمة  عا،جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤم  ومجج  8
 ك، ج ف ،يجع مجأخ ظ جأسجج  أ جشةم ؤجج  ل،ميي  جمصت اؤج  دلة م ه اظناؤ

مع يظظجأ ج ذلجمصال ،لظاجم ه اظناؤجقةج ف ،يجع مجداظنظاجصةىجمصلا،جج
  غاةجبفافؤ

 أظتجم تظعم ه اظنا لسظنظ  يا   يةمةلع مج ص ان ه عجمصفر،تمف ج  9
 دفي  قةمرجس ثاج

مف  ص ان ه ع مصذي ريض  لظل   م ه اظنا مصفر،ت لسظنظ  ع م   10
 م ه اظناجصاةةجسمأةةجييط   يةمةلننتؤجل ج

شة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجقةمرجم تذلجعا،ج  ،جأيمصيةمرجمصن ثاج  11
شة ؤجمصال ،لظاجس ج  ةخحج لر ف  دجم ه اظناجضةج سس  ع مج دبظ   

 ياج ذمجمصيةمر ج م ه اظناؤ
م ع ةملجياجأيجسقتجع مجمصيةمرجمصن ثاجمصرظظرج ص ان ه عمف ج  12

  م ه اظنا   يةمةلأسجأيجل جمصال ،لظاجم ه اظناؤجمص،مرظةجياج  دفي
 دا جمصان ه عجسدا  شك،ىفعمج ظنتجمصال ،لظاجمصن ثاؤجلفحجنوم جأسج  13

دة ج  عج  م ه اظناؤشة ؤجمصال ،لظاججمصلا،دجمساجع مجمصلا،جفشلظرجج
    مصال ،لظاجلفحجنوم جأسجشك،ى

بفؤجأيجدبةججعةمجم  اظتجأسج مصان ه عجع مجعةمج ياجأظتجمع ةمل  14
شة ؤجمصال ،لظاج ي،مج مص،مرظةجياج يةمةلجم ه اظنادج ل جمصال ،لظا

 مص فيا  ع جن ظهججم ه اظناؤجدإدمغ ج
خ اظ    عمصان ه   فشلظر  شة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤمساجع مجعا،جج    15

جمل،ظج جدنثا جس ثا جصيةمر جم تظعل جمصال ،لظاجف س جوهاظ  أ   اظ   عبة صم

 

سم ،قعجأ ج ة ثطجدياؤجشة ظاجمصال ،لظاجم ه اظناؤجداكحجدجمإلق اااؤمص سظراج
   2020 -2019 ظلحجخمتجعظلاج

 
 وليات شركات المعلومات االئتمانية  ؤمس

ف جأأةجأ  جمإلشكظصاظاجمص اج ،مج ج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجعثةجمصفةسظج اجج
 .ظساجمون اؤجسمص اةملظاجدا جمصةستدجلاظجقةجمت  جيس،ماجأياياؤجسمنه جياجج
 ل احجمصااةس  جسل جأدةزج  عجمصارظعاج اجفقةمرجمصفةسظجمصةناظجص،مجثظاج

جم ه اظناؤ  جمصال ،لظا جشة ظا ج ثظظتج سصااظ  سمص وملظا جلاةس  نسظه
جم ص وملظاجسمص،مجثظاجمص اج ج ةأاة جماك  جمصفةسظد جعثة مصال ،لظاجم ه اظناؤ

 مساجأ ج   ومجدهظجشة ظاجمصال ،لظاجم ه اظناؤجع مجمصبف،جمص ظصا:جج
ج مص يةمة  1 ج يةمةم ه اظنا ج  ، جم ه اظناؤج رةرل جمصال ،لظا شة ؤ

 م ه اظناؤ  مصان ه ع ع مجلل ،لظا سمف ،ي
أ مج ص مصفة ؤجم ه اظناؤجمص ظرمتاؤج  يةمةجمصان ه عجم ه اظناملكمج  2

  شة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤ جآخةج فةمثجل جقثحجأعاظ ج
   اك ص/جمصنسحجمص سظريج  دةجل ج يةم جفثثظاجمصه،مؤ/جمصس،مز/مإلقظلؤ   3

   ؤجمصان ه ع جل جخةل شة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤ
فناظج لل دجم ه اظناجقث،تجأسجريضجمص لظلحج  يةمةجمصان ه ع جميةرج  4

م اا جلل ،لظاجمه اظناؤجع جمص ظرمخجم ه اظنادجمن ةشةجدهظجمصلا،ج
 عةل  ج لعجمصان ه عجل ص فةمةجلةىجرغث  جياجمص لظلحج

ج  5 جللةيؤ جص ان ه ع جسس  ججفمف  جع  جدظ س لمم جقظم جل  جسعب،م  س 
 م ه اظناجخمتجمصنب ا جموخاة ا  

ج  6 جع م جمسا جم ه اظناؤشةعا، جمصال ،لظا جلل ،لظا  ؤ   فةمث
 دفةجأظنمجلةةجسمأةةجياجموسث،  ج مصان ه عجم ه اظناؤ
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 المبادئ االئتمانية   : (1جدول رقم ) 
جشة ؤجج الحياد   1 ج  ةخح جس  جلل ،لظ اد جمه اظنا جسسح ج ، جم ه اظنا مص يةمة

 مصال ،لظا م ه اظناؤ يا قةمرما أعاظههظد س،م   مصن ثاؤ أس م مسظداؤ
ج العدالة   2 جشة ؤ جسألظنؤ   وم جدلةت جمصان ه كا  جلع جمص لظلح جم ه اظناؤ  مصال ،لظا

 م سوأ   ج  جو م    دفاثجمك، جعصع  مصلمقؤجدابهاظد  لةمأح  جااع  يا  سفنرظم
 ثيظيؤجشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤ ل 

اإلفصاح   3
 والشفافية 

جمإليرظأظا  ج ظيؤ ج ك،  جدة  جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جشة ؤ جعا،  م  وم
 ل ،مييؤجلعجمون اؤجسمص ،مهحجسق،معةجمصلاحجمصايةة جج ؤمصا  ،د

لل ،لظاجع ج م  ومجعا،جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجعةمجمإلياظ جدةمؤ 
شتصجأسججهؤجأخةىج  ل جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجوي  مصان ه عج  يظ ظج

 مس،زجص جمإليرظهجعب جسمصايةجياجمون اؤدجسمص ،مهحجمصايةة ج ظ جلظجدظس قب
أ اظأظاجمصمزلؤجج ظيؤجم م  ومجعا،جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجم تظعج 

صاة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمصايةلؤجم ه اظناؤج ص  في جل جأ جمصال ،لظا
 فةمثجمص سسظرمؤجمصا.ل،تجأ مجظسرة (جظقايؤجسبفافؤمص فةمقظاشظل ؤج)

 مصمأيؤ ج
التثقيف   4

والتوعية  
 االئتمانية  

ج جد،ضع جمصال ،لظاجم ه اظناؤ جشة ؤ دةملج سآصاظا ُلبظسثؤ ص  ،مة  ي،م
 مصفظصاا جسمصان يث اا جسريعجلن ،ىجمص،عامصان ه كا ججللظرمجسلهظرماجج

ج جم ه اظنا جمصاتظأة جيه  جل  جس اكابه  جصةمه  م ه اظناؤدجسمإلرشظظ
 ؤججيا م تظع قةمرما لةرسسؤ سيلّظص سلنظعة ه 

السلوكيات   5
 االئتمانية  

كظيؤجمص ة جمصاهباؤجمصاظلبؤجصفي، جد   ومجشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤج
 دابه  ججع مجمل ةمظجمصلمقؤج صان ه عم

  تذجعا،جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجس ظيؤجأعاظههظجأقرمجظرجظاج الحماية   6
جمص. ةماج جأنا جس فةمقهظ جسباظن هظ جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جصف.ظ مصفاظمؤ

   مصايةةجياجمون اؤجسمص ،مهحجسق،معةجمصلاحجعماجمصلمقؤ
    خظبؤجصالظصسؤجمصاكظسى    ومجشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدإناظ جفظمرة الشكاوى  7
ج السرية   8 جمصال ،لظاجم ه اظناؤ جشة ؤ ج   وم جمصافظي ؤس ظيؤ ع مجسةمؤجج أعاظههظ

جمس تةملهظج جسقرة جأ،ز ه د جيا جمص ا جسمصثاظنظا جم ه اظناؤ مصال ،لظا
سموشتظصجسموأةممجعسيجمصلمقؤجظس جغاة  جسي جج  دابه دس ثظظصهظجيااظجج

 ياجمون اؤدجسمص ،مهحجمصايةة جججلظجسرظج

 

جياج  جم اا جم شلظرجأسثظاجم تظعجأم ه اظناجع مج  يةمةلمص،مرظة
مصيةمرجمصن ثاجسمس جسعب،م جسرق ج ظ  جشة ؤجمصال ،لظاجم ه اظناؤج

 م ه اظناجسب،رةجلب  ج  يةمةلمص اجأرحجلبهظجع مج
م ه اظناج ،ضحجسجهؤجج  يةمةل فصملل ،لظاج مف جص ان ه عجمضظيؤ  16

 ن ةلجع مجلظجسرظجيا جل جلل ،لظاجمه اظناؤ 
 جمف جص ان ه عجمصا ظصثؤجد لةمحجأسجأذمجأسج رفاحجأيجلل ،لؤج  17

سرظاجياج يةمةلجم ه اظناجف جد،ج،ظجمصان بةماجمصةسااؤجمص اج قثتج
 عصع ج

ج  18 جسموعاظ  جمصال ،لظاجم ه اظناؤ جشة ؤ جسةمؤج مصافظي ؤ   وم ع م
مصال ،لظاجم ه اظناؤجسمصثاظنظاجمص اجياجججأ،ز ه دجسقرةجمس تةملهظج
جعسيج جسموأةمم جسموشتظص جسمصاة ظاد جموعاظ  جدا  س ثظظصهظ

       مصلمقؤجظس جغاة  
 

 المبادئ االئتمانية  
جظ اجمص سةدؤجم ه اظناؤجمصنل،ظمؤجثةمؤجيااظجمتصجموأةجمصيظن،ناؤجمصةملاؤج 

ص ف.ظظجع مجأي، ج ظيؤجأأةممجعسيجمصلمقؤ جسقةجأقةاجلتسنؤجمصبيةجمصلةداج
جصكظيؤجج جمصلظم جمصابهج جداسا هظ ج اكح جثاظ  جمه اظناؤ جلثظظب ج)سىظلظ( مصنل،ظي

ل ،لظاجم ه اظناؤجمصلةداؤجمص لظلمادجسماك جفقةمرج ذلجمصاثظظبجدا جشة ظاجمصا
 ( جج1 اظج ،جل،ضحجياججةستج)
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جمصاباآاجمصر اةةجس لنتجدلمصب ظهججمصاهاؤدج ا جأبحجمصليثظاجمص اج ،مج 
   ( 2ياجمصسةستجرق ج)سماك ج  تارهظجسمصا ،س ؤ ج

 
 نتائج الدراسة  :  ( 2جدول رقم )

جصياظسج تردد   جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جمإلقةملج ي يظظ ظ جيا جمصارظرم  ةظظ
 مصام ةجمصاظصاؤج

 مر .ظ ج ك .ؤج ياا جمإلقةملجسمص ياا ج تكلفة  
سمص اج ت   جع ج مصاباآاعةمجسج،ظجفظمرةجلتظأةجل تررؤجد  عج إدارة المخاطر  

 مصاة ظاجمصكثاةةجأسج ا،محجمويةمظ جج
أسعار  

 اإلقراض  
مر .ظ جأسلظرجمإلقةملجص اباآاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجن اسؤجمصاتظأةج

 صارظرممم ه اظناؤجمصاة .لؤجأناجمع يظظج
 ،يةجمصيةسلجمآللبؤجليظدحجللة اجضاظ جلة .لؤجص اباآاجمصر اةةج ضمانات  

 سمصا ،س ؤجج
(جع مجأسمججPD)  م  جأنظاجلتظأةجم ه اظ جع جأةم جفلكظناؤجمص لقة إمكانية التعثر  

 مصاة ظاجمصكثاةةج
مص لةمجع مجأنظاجظقا جإللكظناؤجمص لقةجماسعجمصارظرمجع مجزمظظةج دقة 

 لبحجمصيةسلج

 
   مانية  ئتاإلطار العام لتبادل المعلومات االاً:  ثالث

جمصاةرم ج جل  جمصاك،نؤ جم ه اظناؤد جص ال ،لظا جمصلةداؤ جمص سبؤ ج ةسام جظ 
سمصانتسصا جع جلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤجصةىجمصارظرمجمصاة ومؤجمصلةداؤج
جأةمج جل  جصهظ جمصاةخص جمص،أباؤ جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جشة ظا سلةرم 

موس،م ججمصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصبيةجمصلةداؤدجصااقحجني ؤجن،عاؤجياج
مصاظصاؤجياجمصةستجمصلةداؤجسيةبؤجل،م اؤجص  ،مةجق ظ جمصال ،لظاجم ه اظناؤج
ياج ذلجموس،م  ج ااحجأغةملجمص سبؤجعةةجأل،ردجأ اهظجمصانظ اؤجياج  ،مةج
جمصةستج جيا جسمصة ،نظا جمصااظنظا ج نساح جسن   جم ه اظناؤ جمصال ،لظا ن  

جص مصلةداؤجل جخمت جمصبرحجص ن  ظاجمص،أباؤ   ،مةجس فةمثجأن ا هظدج يةم 
جم س لممجج جردطجأن اؤ جفلكظناؤ جس ذم جمصال ،لظاجم ه اظناؤ ج ثظظت جسثح ظرمسؤ

 

 المعلومات االئتمانية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:  نياً ثا
جسمصا ،س ؤجأن،م جش مجل ج جمصاباآاجمصر اةة جمصاظصاج مص فةمظادج ،مج  لبهظ

  مص فةيجمو ثةجصهذلجمصاباآا ج  ياجمص ظصا  صك جمص ا،محجماكحدججسلبهظجغاةجمصاظصا
اح أن اؤ ضاظنظا م ه اظ  ص ُايِةِضا  مص ت.ا  ل  مصاتظأة م ه اظناؤ   

جفصمجأةمجثظصثجل جخمتجمس الظاججو جل جمصتنظهةجع مجمصيةسلج سني هظ
مصُايةَّلؤ صاباآا موعاظت مصر اةة سمصا ،س ؤ يا أظصؤ  ت .هظ ع  مصنةمظد 

ظ جوسثظاجلبهظجسعصع ليظدح رس  ُللاَّ   سمااع مس تةمم أن اؤ ضاظنظا م ه ا
جمصن، جياجج جفصمجع،ملح جسمص ة اثظاجمص اج ن بة جمصةع  جدا جعبرة ج ساع أنهظ
 تراص م ه اظ   سمُي ِّص  ذم ل  مأ اظ ا أةسث  ا،ُّ ظا يا أس،م   

  ص ةسصؤ جم ه اظ د سعصع دتمم أشكظت مص ةخُّح مصاثظشةة لقح مصثب،ك مصاا ، ؤ 
جمصاا جيا جصإلأرظ  جمصلظلؤ جص هائؤ جمصنل،ظمؤجسأناجلنح جمصلةداؤ ياجعظمجج  كؤ

أص جلباةةجأ مج  977,536دجد غجفجاظصاجمصاباآاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجج2017
ج جعظم جس2017نهظمؤ فماظنظ  لبهظ دةسر ظ مصفا،ي يا فرسظ  ظعظه  م س يةمر  
 ددظص لظس جلعجفظمرةجأ ،تجمصاتظأةجياجس ظنةرظجآنةجد،رزدججساؤأجةاججمصاظصادجج

ضعجص ا،محجمصاباآاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجياجظرمسؤجلن .ااؤجص اتاصجمص،
جس  جعيةجمصلةمةجل جم ج اظعظاجمصةسرمؤجلعج حجل جمصثبعج مصن، جمصنل،ظمؤ 
جسببةس ج جمصه،صبةيد جمصنل،ظي جسمصثبع ج .ظصؤد جسدةنظلج جمص،أباد مصلةدا
مصائ،مؤدجسدبعجسظادجسصسبؤج  ،مةجمصاباآاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجياجمص ةيؤجج

جدظ جمصربظعاؤ جسمس  ةقتجمص سظرمؤ جسظلثظ  جسدبع جمص سظرةد جسسزمرة صةمظلد
سؤجرممصةدجسخ رتج2010 – 2009 ظلم   لةأ ؤ مص اتاص سمصةرمسؤ عظلظ  

جمصر اةةج جمصاباآا ج ،مجههظ جمص ا جسمصال،قظا جمص فةمظا جل  ججا ؤ فصم
جصا،مجه هظ  جمصف ،ت جسقةلتجأياح جل ججس سمصا ،س ؤد جمصلةمة جمصةرمسؤ أا ت
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 مؤشرات الحصول على االئتمان 
جمون اؤج ج .ظسا جيا جم ه اظناؤ جمصال ،لظا ج ثظظت جيا جمصليثظا جفأةى  كا 

سلةىج ،ميةجآصاظاجسص،مهحج  م ه اظناؤدجسعا جمصال ،لظاجج  سمص اةملظاجأسجغاظدهظدج
جع مج جمصفر،ت جلتشةما جسدةزا جمصلظلؤ  جمص اةملاؤ جصألن اؤ ج أيؤ  ب.اذمؤ

خذجدهظدجفعجميامججم ه اظ جل جمصثبعجمصةسصاج إأةىجمصاة كوماجمص اجماك جمو
 يةمةجلاظرسؤجأنا ؤجموعاظتجمصفي، جمصيظن،ناؤجص اي ةضا جسمصايةضا جيااظج
جمصاتشةمادج جل  جلسا،عؤ جخمت جدااظنظاجل  جمصااا،صؤ جدظصالظلما م ل  
جمصاسا،عؤجج ج ب ة جأخةى  جلسا،عؤ جخمت جل  جم ه اظناؤ جمصال ،لظا س يةمة

 اج نهحجمإلقةملجياجدلضجمص ةمداةجمص  ،يةموسصمجل جمصاتشةماجياجلةىج
 يامجمصاسا،عؤجمصقظناؤجمص   اؤجسن ظقهظج .سمإليمسق،منا جمصااظنظاجمصة باؤج

سفلكظناؤجمصفر،تجع مجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمصا ظأؤجع جأةم جليةلاجخةلؤجج
مص يظرمةجم ه اظناؤجلقحجلكظ اجم ه اظ جأسجسسماجم ه اظ  جم  ج فةمةج ة ااج

فر،تجع مجم ه اظ جع جأةم جيةزجلنظيؤجمصب ظهججم ق رظظماجع مجسه،صؤجمص
جصألظم جج جموع م جمصفة جل  جمصانظيؤ ج ا جمصب ظهج ج ذل جم ه اظ   جع م ص فر،ت

 لتشةجعا جمصال ،لظاجم ه اظناؤ سصاسا، جلتشةجق،ةجمصفي، جمصيظن،ناؤج
 

 الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين
ص اي ةضا جسمصايةضا جع ج مسةيججاعجمصثاظنظاجمصا ل يؤجدظصفي، جمصيظن،ناؤ

أةم جمس يرظ جص افظلا جمصا تررا جياجمصاتس جمصاظصاؤدجسمص في جل جلةىجج
جعظلؤج جسل جلرظظر جمصي،منا جسمإلجةم ماجمصفك،لاؤد ج ف اح جل جخمت ظق هظ
ص ال ،لظاجمصتظبؤجدي،منا جمصااظنظاجمصلاباؤجسمإليمس جسم  جل ظديؤجفجظدظاج

م جعةةجج، اجل جم  رظ ادجس ذصعجمصااظر ا جياجم س يرظ ماجع جأة
ع جأةم جم  رظتجدتثةم جآخةم جسمصثفثجياجلرظظرجعظلؤ جسمسةيج ة اةجج

 

م ه اظناجياجفأظرجفق اااجداظجمتةمجموغةملجسمصارظصحجمصاا ة ؤجلعجلةمعظةج
جلت   ج جدا  جمص لظس  ج لومو جس جظسصؤد جصكح جمصاف اؤ جسمصي،منا  مص اةملظا

جمصالب جمص،أباؤ جسمصسهظا جظستجمصاتسنظا جيا جم ه اظنا جم س لمم جدةن اؤ اؤ
جسمصسالاظاج جسمص سظ  جمصلمقؤ جعما جمصةسصاؤ جمصاتسنظا جسدا  جسدابهظ مصاب يؤ
مصااظث ؤدجسج لوموجمص لظس جسمص بنا جس ذمج ثظظتجمصتثةماجسمص سظراجياجلسظتج
ن  جم س لممجم ه اظناجداظجمنظ  جياجل،م ثؤج بظلاجمونا ؤجسمصتةلظاجمصاظصاؤجج

مصمج لوموجمص،عاج سظاجعماجمصيااؤجمصااظيؤجدا جمصةستجمصلةداؤدجفضظيؤسمصاب 
 دياظمظجأن اؤجم س لممجم ه اظناجل جخمتجعيةجمصبةسماجسسرشظاجمصلاح 

  
 ي،مجمص سبؤجمصلةداؤجص ال ،لظاجم ه اظناؤدجمص اج س اعجلة ا ج ياج ذمجمإلأظردج

جمصارظرمج جلفظي ا جصاس م جمصنب،ي جناظأهظ جع  ج يةمة جدةيع جمصنبؤد يا
مصاة ومؤجسلتسنظاجمصبيةجمصلةداؤ ج اظج لاحجمص سبؤجع مج ب.اذجمص ،جهظاجأسج
جسسسحج جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جلسظت جيا جمصاس م جم تذ ظ جمص ا مصيةمرما

جق ظ جمصة ،ن جظرمسظاجسأسرم جعاحج ه  جفصمجفعةمظ ظاجسمصااظنظادجفضظيؤ
 مصال ،لظاجم ه اظناؤ ج

 
عاحجعظلؤججي يةجأقةاجمص سبؤجخ ؤجل ج ذمجمصاب   دجسص فيا ج ذلجمو ةممدج
شة ظاجسلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤجصااةس ج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدا جج

ج ثظظص جسآصاظا جمصلةداؤ جمصةست جسمصايا جهظ جسمصب ظلاؤ جمص يباؤ سمص ا ا اؤج   ثظا
جمص سظراج جسأدةز جمصااظرسظاجمصةسصاؤ جأياح جل  جم س .ظظة جل جخمت مصةهانؤ

ق اااؤجسمص اج ة اجل جأدةز ظجمصاثظظرةجمصت اساؤجص ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمإل
 دا جق ظ جموعاظت 
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جداظنظاجم  جسمسةيج ة اة جعظلؤ  س يرظ ماجع جأةم جسمصثفثجياجلرظظر
جمج اظعظاجم رظ اجعثةجمص.اةم،جأسجزمظرةجم ق رظظماجمصالباؤ جج

ج
جمؤشر مدى عمق المعلومات االئتمانية

ميامجلتشةجعا جمصال ،لظاجم ه اظناؤجمصي،معةجسمصااظرسظاجمص اج تثةجع مج
جمصنسماج جلةم و جيا جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جس ،مية جمص   اؤد جسن ظ  لةى

،لظاجم ه اظناؤ جس ُفناجني ؤجسمأةةجصكحجل جمصناظاجمصقاظناؤجسلةم وجمصال 
ج جمصنسماجأس جصاة و ج  اهاظ(:مص ظصاؤ ج)أس جمصال ،لظاجم ه اظناؤ جيمسةجلة و

جس،م  جأٍة جع م جسمويةمظ جمصاة ظا جع  جداظنظا ج ،زمع جسم   جل ججد ج ح  ،زمع
صغجمصيةسلجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمإلمسظداؤج)لقم دجلثظصغجمصيةسلجموب اؤجسلثظ

ج)لقم دج جمصن ثاؤ جسمصال ،لظا جمصافةظ(د جمصا،عة جيا جمصنةمظ جسأناظأ مصان فيؤ
مصاةي،عظاجمصا ةخةةدجسعةظجلةماجمص ت  جع جمصنةمظجسقاا هظدجسأظ اجفشهظرج

جمسةجمإليمس( ج ل جمص سظرجسمصاةمي جمصلظلؤدجدظإلضظيؤججج ،زمعجمصثاظنظاجي اظ
   اجأ قةجل ججصاجمص ظرمخجم ه اظناجداظنظسم  ج ،زمعججفصمجمصاتسنظاجمصاظصاؤ 

 فرحجلةم وجمصنسماجسلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤجمص اج ي،مجدجداباظججعظلا 
داف،جمصثاظنظاجمصتظبؤجدفظ اجمص لقةجداسةظجسةمظجمصةم، جأسجد ،زمعجمصثاظنظاج
جياج ذمجج ج" ج"ب.ة ج يةمة جع م جمص ّلقّة جسب،ماجع م جلةسرجعاةة جدلة مصن ثاّؤ

جمصاتشة 
ياجمصاظهؤجل ججج1،زمعجمصثاظنظاجمصتظبؤجداثظصغجمصيةسلجمص اج يحجع جمسةيج 

جص .ةظ  جمصي،لا جمصةخح جم أم جسجل ،سط جدا،جاجمصيظن، د مف جص اي ةضا د
جمصال ،لظاج جلةم و جمصنسماجأس جلةم و جياجأ ثة جده  جمصثاظنظاجمصتظبؤ ع م

ج جمصالبا  جم ق رظظ جيا جم ه اظناؤ جلةم وج اظ جأس جمصنسما جلةم و  فرح
جمص ام جم ه اظناؤ جج فظساجصال ،لظا جل  جدة قة جل ججج1مصاي ةضا  جمصاظهؤ يا

 

داظنظاجم س يرظ ماجع جأةم جم رظ اجعثةجمص.اةم،جأسجزمظرةجم ق رظظماج
 مصالباؤ 

 
 مؤشر قوة الحقوق القانونية 

جق،منا  جمص اج فااجدهظ جمصفي، جمصيظن،ناؤجمصةرجؤ مصااظنظاج ميامجلتشةجق،ة
مصلاباؤجسمإليمسجأي، جمصاي ةضا جسمصايةضا دجلاظجمتظيجدةسرلجفصمج نهاحج

ُسجة ن ظم ل،ّأة ص الظلما مصااا،نؤ يا  فعمم ّ   فةمة لظ  عا اؤجمإلقةمل ج
 ا جم  جفناظ جأ جضاظ جج ص فةمةج B سمصفظصؤ A  ّح مق رظظ  ث   ن تةم مصفظصؤ 

غاةجأاظزيدجسناةلجسيةض جسييظجص يظن،  جسم،صمجم  اظمجخظصجصكا.اؤجعاحج
جع مجج جمصفظص ظ  ج ب ،ي جمصااظ (  جأ  ج نساح جألك  ج)فعم جمصااظنظا سسح

جمصابةلسؤ جسمصاة ؤ جياجج  مصااا،  سمصايِةل  مصاي ةلجمصااا، د مناح
 أس  A نؤجد  ثا جمصفظصؤمإلأظرجمصيظن،ناجص الظلماجمصااا،  م ق رظظمادلضجج
)سصامج  اهاظ( جسياجمصفظص ا دجمسةيجمصب ةجياجن.مجمصاسا،عؤجل جج B مصفظصؤ

 موأكظمجمصيظن،ناؤجمصا ل يؤجدظس تةممجمصااظنظاجمصابي،صؤ 
 

 المعلومات االئتمانية 
جع مج جمصا ظأؤ جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جد ثظظت جمصتظبؤ جمصثاظنظا ججاع م  

ج جمصال ،لظاجأس    لةأ  ا   جسلرظظر جمصارةياؤ جمصةقظدؤ جس  ظا جلنح جم   د
مصلظلؤجص  ة ةجل جسج،ظجلوسظجخةلؤجمص يظرمةجم ه اظناؤدجلقحجلك اجمه اظ جأسج

.رحجع ج اك ؤججدجم،ز جمس ثاظ جلدجعبةجمصاةسرةلك ا  نساح م ه اظ   ثظناظ  
جمصي،معةجج جمصم جدظإلضظيؤ جم ه اظ د ج نساح جلك ا جأس جم ه اظ  جلك ا سق،منا 

سم  جل ظديؤجفجظدظاجمصااظر ا جياجم س يرظ ماجع جج مصاة ث ؤجدهذمجمصكاظ  
أةم جعةةجج، اجل جم  رظ ادجس ذصعجع جأةم جم  رظتجدتثةم جآخةم ج
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جص .ةظ  جمصي،لا جمصةخح جم أم جسجل ،سط جدا،جاجمصيظن، د مف جص اي ةضا د
جمصال ،لظاج جلةم و جمصنسماجأس جلةم و جياجأ ثة جده  جمصثاظنظاجمصتظبؤ ع م

ج جمصالبا  جم ق رظظ جيا جم ه اظناؤ جلةم وج اظ جأس جمصنسما جلةم و  فرح
جمص ام جم ه اظناؤ جج فظساجصال ،لظا جل  جدة قة جل ججج1مصاي ةضا  جمصاظهؤ يا

 

داظنظاجم س يرظ ماجع جأةم جم رظ اجعثةجمص.اةم،جأسجزمظرةجم ق رظظماج
 مصالباؤ 

 
 مؤشر قوة الحقوق القانونية 

جق،منا  جمص اج فااجدهظ جمصفي، جمصيظن،ناؤجمصةرجؤ مصااظنظاج ميامجلتشةجق،ة
مصلاباؤجسمإليمسجأي، جمصاي ةضا جسمصايةضا دجلاظجمتظيجدةسرلجفصمج نهاحج

ُسجة ن ظم ل،ّأة ص الظلما مصااا،نؤ يا  فعمم ّ   فةمة لظ  عا اؤجمإلقةمل ج
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غاةجأاظزيدجسناةلجسيةض جسييظجص يظن،  جسم،صمجم  اظمجخظصجصكا.اؤجعاحج
جع مجج جمصفظص ظ  ج ب ،ي جمصااظ (  جأ  ج نساح جألك  ج)فعم جمصااظنظا سسح
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 موأكظمجمصيظن،ناؤجمصا ل يؤجدظس تةممجمصااظنظاجمصابي،صؤ 
 

 المعلومات االئتمانية 
جع مج جمصا ظأؤ جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جد ثظظت جمصتظبؤ جمصثاظنظا ججاع م  

ج جمصال ،لظاجأس    لةأ  ا   جسلرظظر جمصارةياؤ جمصةقظدؤ جس  ظا جلنح جم   د
مصلظلؤجص  ة ةجل جسج،ظجلوسظجخةلؤجمص يظرمةجم ه اظناؤدجلقحجلك اجمه اظ جأسج

.رحجع ج اك ؤججدجم،ز جمس ثاظ جلدجعبةجمصاةسرةلك ا  نساح م ه اظ   ثظناظ  
جمصي،معةجج جمصم جدظإلضظيؤ جم ه اظ د ج نساح جلك ا جأس جم ه اظ  جلك ا سق،منا 

سم  جل ظديؤجفجظدظاجمصااظر ا جياجم س يرظ ماجع جج مصاة ث ؤجدهذمجمصكاظ  
أةم جعةةجج، اجل جم  رظ ادجس ذصعجع جأةم جم  رظتجدتثةم جآخةم ج
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ج جع م جمصةقظدؤ ج ائؤ جأس جع ججمصثب،كمصاة وي جمصال ،لظا جمساع جلة و جس ، د
جمصاظصاجسمنه جأسجشة ظا(جياجمصب ظم جص اي ةضا ج)أيةمظم جم ه اظناؤ حجمصسةمرة

جل جمصاتسنظاجمصاظصاؤج جدا جمصثب،كدجسغاة ظ جيااظ  ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤ
ص ال ،لظاجم ه اظناؤج لة و ك ج بظصعمصتظضلؤجإلجةم ماج ب اااؤ جسفعمجص جم

 ماظرس أعاظص د  ُفنا قااؤ مص   اؤ "ب.ةم "   
 

 مراكز االئتمان( االئتمانية )االلتزامات بين شركات المعلومات 
 

فأةىجمص فةمظاجمص اج ،مجههظجمصةستج ،جغاظاجمص وملظاجسمضفؤجسش.ظيؤج تأةج
ج جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جشة ظا جعا اؤج )لةم وعاح جل  جس نهح م ه اظ (

مإلشةممجسمصةقظدؤجع مجآصاؤج ثظظتجمصال ،لظادجص ة اجق،معةجمصلاحجس   اج ذلج
اثج  ةقتجق،معةجمصلاحجياجمص سةدؤجلظاجس فةظجمصاهظمجداكحجسمضح جأمم ص و

 م ه اظناؤدمصت اساؤجص ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجفصمجمصفاظظجياج ،ياةجمصال ،لظاجج
سعةم مص ةخح فأمقظ  يا مصيةمر م ه اظنا  سماك    تاص  ذل م ص وملظا ع م 

  مص ظصا:مصبف،ج
جمصال ،لظاج • جمصاس مجأ  جظست جل  جظسصؤ ج ح جيا جمصاة و مرةه

م ه اظناؤجمصا ،يةةجياجمصنسحجم ه اظناجصةم جسمص اجم  ج ثظظصهظج جج
 لة رأمظ  أس  ،باؤ ل  مصاة و يااظ م ل   دابح أس عةم لبح أي  
مه اظ جأسج نهاحجلرةياجس جم فاحجمصاة وجأيجلنتسصاؤجياج ذمج

 مصرةظ ج
مساجع مجمصاة وجقثحج ثظظتجأمؤجلل ،لظاجمه اظناؤجمس ا.ظ جمصاةسأج •

اؤجسمص ب اااؤجسمصا   ثظاجمص.باؤجمص،مجثؤجسمصابر،صجع اهظجمصيظن،ن

 

جص .ةظ جمصي،لا جمصةخح جع مجص.فصججل ،سط ج ذمجج داظنظ ه  جيا جب.ة" "ني ؤ
جمصال ،لظاج  نسجمصاتشة  جع م جمصفر،ت جمصاظصاؤ جسمصاتسنظا جمصثب،ك  اع
مصك ةسناجأسجل ججعثةجم ن ةنتج)ع مجسثاحجمصاقظتدجل جخمتجل،قعج م ه اظناؤ

 يةّمجن ظهججلةم وجمصنسماجأسجسجأسج مجم أ اظصا ( دجخمتجن ظلا جل ّر ا 
جلن تةلاجج جلاظيؤجصانظعةة ج تةلظاجعماجقااؤ جمصال ،لظاجم ه اظناؤ لةم و

جمصثاظنظاجص ياا جمصسةمرةجم ه اظناؤجص اي ةضا  ج
ج

جمؤشر تغطية مركز السجالت
ج جلة و ج   اؤ جلتشة جياججمنّسح جسمصاة ظاجمصانس ا  جمويةمظ مصنسماجعةظ

جمصنسماجمعة،فأةىجق جصاةم و ججمع ثظرم ججداظنظاجمص نساح جمج1ل  ظناجصق ظن، 
سمص اج ف ،يجع مجلل ،لظاجع ج ظرمخجم ق ةملجياجمصنب،ماجججدج2015جمبظمة/

م جصامجصةمه ج ظرمخجذجمصتامجمصاظضاؤدجدظإلضظيؤجفصمجعةظجمويةمظجسمصْاة ظاجمص
ج ياجمصنب،ماجمصتامجمصاظضاؤه اظناجف
ج

جججمؤشر تغطية مركز المعلومات االئتمانية
م،ضحج   اؤجلة وجمصال ،لظاجم ه اظناؤجعةظجمويةمظجسمصاة ظاجمصانس ؤجياج

جمع ثظرم ج جم ه اظناؤ جمصال ،لظا جلةم و جداظنظا ججقظعةة جمصقظنا/ج ظن، ج1ل 
ل ،لظاجع ج ظرمخجم ق ةملجياجمصنب،ماجسمص اج ف ،يجع مجلج2015جمبظمة

ة ظاجمصّذم جصامجصةمه ج ظرمخجمصتامجمصاظضاؤجدظإلضظيؤجفصمجعةظجمويةمظجسمصا
جمصةق ج بنثؤجلئ،مؤجل جج جسمُفناج ذم مق ةملجياجمصنب،ماجمصتامجمصاظضاؤ 

ج جياجس  جمصةمشةم ج)مص.ئظاجمصنكظناؤ جمصنكظ  جي، جأثيظ ججج15فجاظصاجعةظ سلظ
ج جمص بااؤ جلة وجصاتشةما جسمُلةم جمصةسصا(  جمصثبع جع  جمصرظظرة مصلظصااؤ

مصال ،لظاجم ه اظناؤجدةن جقظعةةجداظنظاجمةمة ظجمصي ظ جمصلظمدجعظظةجد،مس ؤجمصثبعجج
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جمصثاظنظاجص ياا جمصسةمرةجم ه اظناؤجص اي ةضا  ج
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ل ،لظاجع ج ظرمخجم ق ةملجياجمصنب،ماجسمص اج ف ،يجع مجلج2015جمبظمة

ة ظاجمصّذم جصامجصةمه ج ظرمخجمصتامجمصاظضاؤجدظإلضظيؤجفصمجعةظجمويةمظجسمصا
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ج جمص بااؤ جلة وجصاتشةما جسمُلةم جمصةسصا(  جمصثبع جع  جمصرظظرة مصلظصااؤ

مصال ،لظاجم ه اظناؤجدةن جقظعةةجداظنظاجمةمة ظجمصي ظ جمصلظمدجعظظةجد،مس ؤجمصثبعجج
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 الخالصة والتوصيات اً: رابع
جمص سةدؤ جسمقع جسص فيا ججمصت اساؤجل  جم ه اظناؤد جمصال ،لظا جببظعؤ يا

قةجمك، ججمصةؤىجمصاا ة ؤجوعاظ جمص سبؤجمصلةداؤجص ال ،لظاجم ه اظناؤدج
 ا ا ا(ججمنامججج–يباجججج– اكاحجيةم جعاحجلت صج)جقظن،ناججججل جمصابظسا

جملاحجج جمصلةداؤ"د جمصةست ج جيا جم ه اظناؤ جمصال ،لظا ج ثظظت جعاح جيةم  "
جلهظل جمصةهانؤجلظجم ا:ج ك، جدفاثجمصلةداجسد بنا جلعجببةس جمصبيةج

جمصال ،لظاج -1 ج ثظظت جلسظت جيا جدظص لظس  جمصتظبؤ جمصلظم جمإلأظر فعةمظ
 . مصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصبيةجمصلةداؤم ه اظناؤجدا ج

  فةمةجسمع اظظجمصال ،لظاجمصا ثظظصؤجص اة ظاجسمويةمظ جج -2
جصب -3 جمآلل  جمص،سط جسمس تةمم جمص.با جمصةدط جآصاؤ جمصال ،لظاج فةمة يح

 م ه اظناؤ 
  فةمةجنا،عججسفأظرجأ اجمس لممجمص يظرمةجم ه اظناؤ  -4
 فعةمظجق،معةجمصلاحجمصا،أةةجسم  .ظقاظاجمصقبظهاؤ ج -5
  فةمةجمإلأظرجمصولباجصكظلحجمصااةس  ج -6
جع مجج -7 جدبظ   جمصالةة جم ه اظناؤ جص ال ،لظا جموظنم جمصفة جس فةمة ظرمسؤ

جسللظماةج جمصر ؤ جعما جم ه اظناؤ جص ال ،لظا جمصااةمنا جص انح مس ثظنؤ
 مصس،ظةجصاة ظاجسلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤجياجمصةستجمصلةداؤ ج

جصأليةمظج -8 جم ه اظنا جمص يةمة جسلاا،  جمصال ،لظا جأ،ت م  .ظ 
جصمف ذلجمصال ،لظاجل جضا جمص ،باظاجمصبهظهاؤججسمصاة ظا جس ةيع

  لفظي اجمصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصبيةجمصلةداؤجلس م
 فةمةجل   ثظاجج،ظةجمصثاظنظاجمصاةمظج ثظظصهظجص   جباظغؤجمصاكحجمصبهظهاج -9

 ص  يةمةجم ه اظناج)أيةمظجسشة ظا(جل جأاثجمصاف ،ىجسمصااا،  
ج

 

ياجم  .ظقاؤجسأ جمي رةجمس تةممجمصال ،لظاجم ه اظناؤجييطجص ةلج
  ياا جمصفظصؤجم ه اظناؤجص لااحجدهةمجم تظعجقةمرجداة جم ه اظ  

مسا أ      عا اؤ  ثظظت مصال ،لظا م ه اظناؤ سييظ  ص اكح  •
 سمصاف ،ىجمصايةر 

ع م مصاة و مس تةمم مصثاظنظا أس ف ظأ هظ ييط سييظ  صألأكظم مساج  •
مص،مرظةجياجمون اؤجسمص اةملظاجمصةمخ اؤجدةسصؤجمصاة ودجسأنثاظج

 مةظجياج ذلجمصي،معةدجسياجم  .ظقاؤجمصقبظهاؤ 
مك، ج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدا جلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤج •

 .ظ جداةن جيااظجدا ج حجلة وجدةستجمصاس مجع مجنف،جلا.ةجم  جم 
 سآخة 

مساجع مجمصاة وجياج حجظسصؤجل جظستجمصاس مجمص في جل ج ،مؤجج •
أظصاجمص يةمةجسمصفر،تجع مجل،مييؤجمصلااحجمصت اؤ/جم صك ةسناؤج
ج ثظظتج جقثح جد  جخظبؤ جمه اظناؤ جلل ،لظا جأي جع  جم س لمم عبة

 مصال ،لظاجم ه اظناؤ ج
أسج فةمثجمصال ،لظاجم ه اظناؤج  مك،  مصاة و لنئ،   ع  بفؤ   •

 مصايةلؤجص جل جأعاظ ل 
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 م ه اظناؤ 
  فةمةجنا،عججسفأظرجأ اجمس لممجمص يظرمةجم ه اظناؤ  -4
 فعةمظجق،معةجمصلاحجمصا،أةةجسم  .ظقاظاجمصقبظهاؤ ج -5
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جع مجج -7 جدبظ   جمصالةة جم ه اظناؤ جص ال ،لظا جموظنم جمصفة جس فةمة ظرمسؤ
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  لفظي اجمصارظرمجمصاة ومؤجسلتسنظاجمصبيةجمصلةداؤجلس م
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 ص  يةمةجم ه اظناج)أيةمظجسشة ظا(جل جأاثجمصاف ،ىجسمصااا،  
ج

 

ياجم  .ظقاؤجسأ جمي رةجمس تةممجمصال ،لظاجم ه اظناؤجييطجص ةلج
  ياا جمصفظصؤجم ه اظناؤجص لااحجدهةمجم تظعجقةمرجداة جم ه اظ  

مسا أ      عا اؤ  ثظظت مصال ،لظا م ه اظناؤ سييظ  ص اكح  •
 سمصاف ،ىجمصايةر 

ع م مصاة و مس تةمم مصثاظنظا أس ف ظأ هظ ييط سييظ  صألأكظم مساج  •
مص،مرظةجياجمون اؤجسمص اةملظاجمصةمخ اؤجدةسصؤجمصاة ودجسأنثاظج

 مةظجياج ذلجمصي،معةدجسياجم  .ظقاؤجمصقبظهاؤ 
مك، ج ثظظتجمصال ،لظاجم ه اظناؤجدا جلةم وجمصال ،لظاجم ه اظناؤج •

 .ظ جداةن جيااظجدا ج حجلة وجدةستجمصاس مجع مجنف،جلا.ةجم  جم 
 سآخة 

مساجع مجمصاة وجياج حجظسصؤجل جظستجمصاس مجمص في جل ج ،مؤجج •
أظصاجمص يةمةجسمصفر،تجع مجل،مييؤجمصلااحجمصت اؤ/جم صك ةسناؤج
ج ثظظتج جقثح جد  جخظبؤ جمه اظناؤ جلل ،لظا جأي جع  جم س لمم عبة

 مصال ،لظاجم ه اظناؤ ج
أسج فةمثجمصال ،لظاجم ه اظناؤج  مك،  مصاة و لنئ،   ع  بفؤ   •

 مصايةلؤجص جل جأعاظ ل 
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مصال ،لظا م ه اظناؤ مصال اةة رسااظ   سم   م  .ظ  ع م مش ةمأ سج،ا 
مس ممجفقةمرجمصلااحجصكحجعا اؤجمس لممجل جشة ظاجسلةم وجمصال ،لظاج

 وج  ثا جم ه اظناؤجياجمصةستجمصلةداؤدج اظجمساجع مج  عجمصاة ظاجسمصاةم
أياحجللظماةجمصاةمقثؤجسمإلجةم ماجصااظ جعةمج سظسزجم عاظ جمصاظنفا ج
صمه اظ جشةأجمإلقةمرجسمس تةممجم س لممجو ةممج ن،مياؤجأسجونا ؤجج
جإلقةمرج جمصابظسثؤ جمصراظغؤ جدإعةمظ جمصلاح جيةم  جسمي،م جصهظ  جلرةه غاة

ج جمص  ؤ ج ك،  جأ  جع م جسم نس اومؤد جمصلةداؤ جدظص   ا  ج اجمصلااح مصلةداؤ
  مصاةهاظاموبحدجصا  جعةضهظجع مجمص سبؤجوخذج

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ج جص ثظظت جمصت اساؤ جمص سةدؤ جمصةرمسؤججأنا جسدلة جم ه اظناؤد مصال ،لظا
جمصال ،لظاج جلةم و جدا  جمصات  .ؤ جمآلل  جمص.با جمصةدط جآلصاظا مصان .ااؤ
م ه اظناؤ )أس لظ ملظظصهظ( دةست مصاس م س،م   عثة مصاثكؤ مصلبكث، اؤ أس 
جظستج جدا  جقظه  ج ، جلظ جظرمسؤ جس ذصع جمصاةم ود جدا  جل،أةة جشثكؤ فناظ 

ج ا جيإ جأياحجسسا ؤ جمصت اساؤج مصاس مجد جمصاثكؤ جل ج سةدؤج م س .ظظة
(دجE-Government Network)مصايةة أةمقظ ( ص  لظلما م صك ةسناؤ )

جسسملؤجج جأل  جصااظ  جمص يباؤ جمصا،مب.ظا جسأع م جدةأةث ج  ااو سمص ا
مصال ،لظاجسفجةم م هظجس ااحجع مجأأةثج يباظاجمصةدطجل جأاثجمصنةعؤجج

اظمؤج  عجمصثاظنظاجسمصال ،لظاجل ججسمصنلؤجسم س اةمرمؤجياجمص بظقح جسصف
مصاتظأةجمص اجقةج هةظ ظدجمع اةاجمصاثكؤجمصت اساؤجص  لظلماجم صك ةسناؤج

(E-Government Networkجع مجأ قةجل جأس ،اجسأظمةجصااظ جأل ج)
جسماك جج جل جلة وجلل ،لظاجفصمجآخة  جمصثاظنظاجمصاةس ؤ سسةمؤجسسملؤ

 ع مجمصبف،جمص ظصا:   تاصجآصاظاجمصةدطجمص يباجسمص،سطجمآلل 
 ( MPLS VPN يباؤجمصاثكؤجم ي ةمضاؤج) •
جم س تةممجج • جس رظرمح جمصاة ث ؤ جمصاثكظا جل  جمص في  د،مدظا

 ( Firewallsص ،ظظه جسمصسهظاجمصال اةةج)مصسةمرجمصبظريج
 ( IPSEC-VPNمس ،اج ا.اةجمصةدطج) •
م ،صمجيةم جمصلاحجظرمسؤج ذلجمآلصاظادجسلةمجل هظجلةةجأخةىجدلةج •

 م س اظ جص ،باظاجمص سبؤجسريلهظجصأللظنؤجمصلظلؤجياجمصربةس  جج
 

ج جآخةد ججظنا جم س لممجل  جص ب.اذ جسمصيظن،ناؤ جموسظساؤ جم ش ةمأظا ل 
م ه اظناجعبةجمصةغثؤجياجمصفر،تجع مجمص ا،محجأ جمن بةجع مجقث،تجمصلااحج

عجفقةمرجعةمجمصااظنلؤجل جم س لممجع ج نهام  جم ه اظناؤجل جلةم وججد ،قا
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