
رقم

141

2020

أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية

اللجنة العربية للمعلومات ا�ئتمانية

السياسات التوجيهية حول استخدام البيانات البديلة
وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية



التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات  

1

التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىاستخدام البيانات البديلة وكيفية  التوجيهية حول    السياسات  

 

 

 

 
 أمانة 

 مجلس محافظي المصارف المركزية 
 ومؤسسات النقد العربية 

 

 

 
 

السياسات التوجيهية حول إستخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع 
 الجهات الرسمية األخرى

 
 اللجنة العربية للمعلومات اإلئتمانية

 
 

 

 

 

 صندوق النقد العربي
 

2020 

 

 



التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات   

2

استخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىسياسات التوجيهية حول  ال   

 

 

2 
 

 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

 بظستج 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 يظرمةجدةناىى ؤجمصارىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىنىىظاجمصبيةجمصلةدا
سموسرم جل جأجحج نهاحجم تظعجمصيةمرماجسمص ،باظاجمص اجمرةر ظجمصاس م ج
سياجضىىى،اجلظج اىىىاب  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

مصياىىىىظمظ جيظصهىةمجمصةمانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لظاجسزمظظةجمص،عاجدهىذلجج
لىحجأ جة وسمىةجمصيىظربجدىة ثةجقىةرجل جمصال ،لىظاجمصا ىظأىؤجأ،تجمصا،ضىىىى،  جنىج

 رةياؤجمصلةداؤ جصاؤجع مج لاا جمصقيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةج ذلجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 
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 4 ليةلؤ 

 5 ل.ه،مجمصثاظنظاجمصثةم ؤ  :أس    

:ناثظ   11  فةمظاجفس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤ ظ 

 16 لب ،لؤجمصثاظنظاجمصثةم ؤ  اي  مصاا ة ؤ  موأةمم: ظ  ثظصق 

:رمدل   17 مصربظعؤجمصارةياؤجسمصاظصاؤ  أ ااؤجمصثاظنظاجمصثةم ؤجياج اكا   ظ 

: خظلن   22 مص ف اؤجإلس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤجمصاب اؤمصثباؤجمصاظصاؤججظ 

  :  32 مصتمبؤجسمص ،باظاسظظسظ 

 35 قظماؤجمصارظظرجسمصاةمجع 
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 1مقدمة 
جياجلسظت ج ثاةة جمومظمجأ.ةة م  رظ اجس ةمستججج كب،ص،جاظجنلاشجياج ذل

ق رظظجقظم جع مجمصالةيؤدججف ف،صتجيا جمق رظظمظاجمصةستجفصمججججسمصذيجمصال ،لظاجج
ياج فيا جمصبا،جم ق رظظيجسعراجمصبسظهجياججججظسرم ج ظلظ جأاثج  لاجمصالةيؤجج

جل ج جلسا،عؤ جدةنهظ جمصثاظنظا جس لةم جمصي ظعظاد جلت    جيا مصابظينؤ
لهظجس نسا هظجس تومبهظجسللظصس هظجل جامصامأ ظاجسمصفيظم جمص اجماك ج سا

صلا اؤجم تظعجمصيةمرمادججججةمصفر،تجع مجمصال ،لظاجمص اج ل ثةجشةمظ جمصفاظأجحجج
مصك جمصهظمحجل جمصثاظنظاجمص اجمسةيججج جفجج  اظجأنهظجمصاظظةجمصتظمجصلا اؤجمصانظاصؤ

جلرةرجق،ةج فن ظجهظجس تومبهظجسمصلاحجع مجف ظأ هظجل جل،مقعجل لةظةجمل ثة
لعجدةسزجمصذ ظاجمصربظعاججججدظصبنثؤجص اس الظاجمصيظماؤجع مجمصالةيؤدجخر،بظ ج

سمإلن ةنتجسل،مقعجمص ،مبحجم ج اظعاجسمص  ،رماجياجلسظتجمصف،سثؤجمصةقااؤجج
دجيهذلجمصثاظنظاجل جشةنهظدججهظجآناظ ج سع  جمصثاظنظاجسللظصسؤجمصثاظنظاجمصثةم ؤجس ف ا

ياج فيا جلوممظججلتثةم جججياجأظتجفظمر هظجع مجنف،جبفاحدجأ ج نه جفسهظلظ ج
نسظهجياجموجحجمصيراةجسمص ،محدجسأ ج ك، جقظظرةجع مجج بظيناؤجص اة ظاجس

 يةم جلب سظاجسخةلظاجعماجج،ظةجعظصاؤجسد ك .ؤجلبت.اؤجداظجممم جمأ اظجظاجج
 مصلاماجسيمجمص،قتجمصاةغ،اجيا  

أ ااؤجمصثاظنظادجياجباظغؤجمصيةمرماجسدبظاجمصت طججججمصا يةلؤججسقةجأظر تجمصةست
 ادجسمع ثة هظجر اوةجأسظساؤجياججسم س ةم اساظاجمص اج تةمجلت   جمصاسظ

جفظمرةج ج ينا جمصثاظنظاجل جنظأاؤجقاظمظ مصان يثحجسظقؤجمإلأرظامادجأاثج  
مصيةمرماجمصمجداظنظاجلب اؤج) ي اةمؤ(جسداظنظاجغاةجلب اؤج)دةم ؤ(دجسلعجججف تظع

 وممةجأس جمصثاظنظاجدظس اةمرجسداكحجل نظر دج  ج ربا جمصثاظنظاجياجلل اهظجج
 

 تشكر أمانة اللجنة العربية للمعلومات اإلئتمانية، سلطة النقد الفلسطينية على إعداد مسودة هذه الورقة.  1
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جمنامج جدةسزجمصذ ظاجم ب بظعاججدضا جلظ ظصثاظنظاجمصثةم ؤجمص اجدةزاجلع
لاؤجصأليةمظجياججدجسن ستجع جمص لظلماجمصا،سزمظظةجمإلع اظظجع مجمإلن ةنت

جسل،مقعجج جم م اظ  جسمصه،م  جسد ظقظا جمصتةلظاجمصةقااؤد جلع مصاس الظاد
مص ،مبحجم ج اظعادجسقةجشك تج ذلجمصثاظنظاجلبظج جص ال ،لظاج .ةلجع ابظج

سرس جج  ضةسرةججالهظجس ف ا هظدجس ،ظا.هظجداظجمتةمجمصاس اعجسببظعؤجمصيةمر
جمصم س ةم اساظاجمصي،لاؤ جع جدجسع ا جس   ة ج ذل ،رقؤجمصمجشةهجل.رح

  مس تةملهظ  ظاسأ اا هظجسآصا  ل جأاثجناة هظ  مصثاظنظاجمصثةم ؤ
 

 مفهوم البيانات البديلة أوالً:  
 

مصاظضاؤدججظااجج مصلاة مصنب،ما لةىج مصثاظنظاجدقمثجلةمأحجع م مس تةمم لة  
 مصةقااؤ مصثاظنظا ل ج  ثاة قةر دإناظا سمآلصؤ مإلننظ ج قاظم يا مصاةمأحج أسصمج ذل

ص ةرمسؤجج مصا ظأؤ مصثاظنظا زمظظة أظىجعصعجفصم لامجلاظ سقت أيج ل ج أ قة
 مصثاظنظاجع م ل ج 90 % فناظا سأة اظ مصنظديظ ج مصلظلظ ج شهة يية  دسمص ف اح
 مص،قت يا مصااك ج ل ج أبثحج أن  يا مصقظناؤ مصاةأ ؤ دجس اق ت2مصلظص  لن ،ىج
أاثجج دقح قةرم  أ د ك .ؤ سللظصس هظ مصكثاةة مصثاظنظا  توم جلسا،عظا مصفظصا
 د.اح مآل دجسعصع سب،ماجل ج عاة مص ك .ؤجمصايةرةجقثح %جل جج10دبف،جج  يةرجج

 مصنا اك، دجألظ شةممحج  كب،ص،جاظ س  ،مة مد كظر يا سمص يةم مصنفظداؤ مصف،سثؤ
  .ناة ع م أظصاظ   مصاليةة مآلصؤ  ل    يباظا قةرة يا ي  س م مصقظصقؤ مصاةأ ؤ
جفناظؤ ظ مص ا مصثاظنظا  يا م د كظرما د.اح سعصع سللظصس هظ س تومبهظ م  
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 مصقمث مصاةمأح أسهات سقة سمس تةملهظد مصالظصسؤ قةرما  راا  لسظت
 مصذيجما  ع مصثاظنظاجمصثةم ؤ ع   يا سم س قاظر م   اظم زمظظة يا لس الؤ  
 ل ج مولة متح ص  سف ج أ م مصا،لاؤد مصفاظة ج،منا  ظيؤ  ف،مح ع م مصيةرة
  لا مصثاظنظا سمصال ،لظا ظسرم  مسظساظ  سلف،رمظ   أاثج مصاتظأةةد دلض

س ل اةجبفؤجمصيةمرماجع مجبفؤجمصال ،لظاجمص اجدباتج  دجصا تذيجمصيةمرما
ع اهظجس ك، جبفافؤجديةرجبفؤجمصال ،لظاجسخظأئؤجديةرجمصت ةجمصا،ج،ظجياجج
مصال ،لؤجمص اجدباجع اهظجمصيةمردجيإعمج ،يةاجصرظنعجمصيةمرجلل ،لظاجبفافؤجج
جقةمرلجأقةاجص رفؤجسمصر،ماجسمصلكمجج جمص،قتجمصابظساج ظ  جيا سظقايؤ

  بفاحج
 

ص جم  ج فةمةج لةم جل،أةجص ثاظنظاجمصثةم ؤدجأاثجمخ  .تجمص لظرم ججمصا،مججأ مجج
دتر،صج ذلجمصثاظنظاجي ةخذجلل  جمص لةم.ظاجليظردؤجسب.اؤجصهذلجمصثاظنظاج

جلك ا جمصثةم ؤدجأاثجأةظ جمصثاظنظا جص فةمة مصفاظمؤجمصاظصاؤجج سصانتجللاظرمؤ
مصثةم ؤججدةنهظجج  مصثاظنظا ( Consumer  Financial Protectionص ان ه كا ج)

 ثاظنظاججسص "دالتقليدية البيانات التي لم يتم العثور عليها في التقارير االئتمانية  "
ج فةمةجمصثاظنظاج جمصال ،لظاجمصاظصاؤجسمصي،ةجمص بثتمؤدجسقةج   مصثةم ؤجدلةم جس اظ

معلومات مالية إضافية عن المستهلكين  مصثةم ؤجع مجأنهظجمصثاظنظاجمص اج ،يةج"
ج ،معلومات أخرى ذات طاقة تنبؤية"أو  ج ذل جي،م اةجج مصثاظنظاس  اقح يا

م  رظ اجمسجمصهظ  جمصافا،تدجسعي،ظجمإلمسظرمادجسسسماجموب،تدجأاثجج
  ج ل ثةجمصثاظنظاجمصثةم ؤجلسةظجخةلؤجص،ب جمص ة جصساعجس ف احجمصثاظنظاجعج

قظعةةجداظنظاججظدؤججداقمص ي اةمؤدجس اجج  صألسظصاامصسةمرةجم م اظناؤجسمص اج اجمصثةمحجج
 ف ح ب،رم  سلف ،ى لاظر ظا مصان تةلا  ع م سسظمح مص ،مبح م ج اظعا  

استخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىسياسات التوجيهية حول  ال   

 

 

7 
 

م  ج ساالهظجس ف ا هظجس ف،م هظججججمص اججسلسا،عظاجمخةىجل جمصثاظنظاجمص ظلاؤ
جمصمجداظنظاجقظد ؤجص  ةمستجسمس تةملهظجياجمصيةمرماجم م اظناؤ 

 
جمصناظ دج جمصثاظنظاجمص اج جماك جماك ج لةم جمصثاظنظاجياج ذم مصثةم ؤجدةنهظ

مجصكثةجأساهظجس لةظجج  تومبهظجأسجللظصس هظجدظس تةممجق،معةجمصثاظنظاجمص ي اةمؤجن ة 
هي البيانات التي يتم الحصول  لرظظر ظدجسماك جسب جمصثاظنظاجمصثةم ؤجدةنهظج"

والتي تتطلب أدوات وأساليب جديدة عليها من مصادر غير تقليدية، 
سقةج  ج فةمةجن،عا ججحفظها، وإدارتها، ومعالجتها بطريقة فعالة.اللتقاطها، و

ج:جج3ل جمصثاظنظاجمصثةم ؤجس ا
 اقحجمصسواجموب ةجل جمصثاظنظاجمصثةم ؤجس اجمصثاظنظاججبيانات منظمة:  1

مصاب اؤجياجب،رةججةمستجأسجق،معةجداظنظاج اهاةم جصالظصس هظدجسماك ج
ج جمصثاظنظاجداكح جقظعةة ججس ممظرمجهظجع م جسماك جسظس  أيجع،مم 

ج ذلجمصثاظنظا:ل جمولق ؤجع مججمص،ب،تجمصاهظجد ةميؤجسه ؤججةم جس
مصثاظنظاجمصتظبؤجدظصلاماجسمصا اق ؤجدةيلظاجمصاةمي جمصلظلؤدجسمصهظ  جج •

 مصافا،ت 
 مصثاظنظاجمصتظبؤجدظصلاماجسمصا اق ؤجدةيلظاجم مسظرماجسمصاةمما ج •
 مصثاظنظاجمصتظبؤجدظص ا،مماجمصساظعاؤدجسمص ةجاةجسمص ةلا  جج •
جخمتجج • جمصلاماجل  جدهظ جمصالظلماجمص اجمي،م مصثاظنظاجمصتظبؤجع 

 لبرظاجمإلقةملدجسأس جمصاثالظا 
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جخمتجج • جل  جدهظ جسمصالظلماجمص اجمي،ل،م مصثاظنظاجمصتظبؤجدظصلاما
سجلا ةمظاججأسجشف جأومججأمصالظلماجم صك ةسناؤجس،ماجظيعجي،م اةجج

 ل جخمتج ذلجمصا،مقع 
مصثاظنظاجمصتظبؤجدظصلاماجسمصا اق ؤجدظص ةييظاجمصبيةمؤجمص سظرمؤدجلقحج •

  ظرمخجمصاف دجد،مصصجمصاف  
مصتظبؤجدظصلاماجسمص،مرظةجل ججهظاجمخةىجلقحجمإلعظنظاجمصثاظنظاج •

 مصفك،لاؤدجمصالظشظاجمص يظعةمؤجسمصف،م اجمصاف اؤجسمصلظدةةجص فةسظ ج
س اج حجلظج جماك ج ربا. جدنه،صؤج ظصر،رجج البيانات غير المنظمة:  2

دججPDFسمصةس،مجمصثاظناؤدجسليظأعجمص.اةم،دجسب.فظاجمص،مادجسل .ظاجج
جس جمص،مكادججسمصلةسلجمص يةمااؤد جمإلصك ةسنادجسسثظم  جمصثةمة رسظمح

  XMLسمص  ةمةمادجسلبا،رماجمص.امجد،كدجسرسظمحجمصةرظشؤدجسسثظم جج
سغاة ظجل جمصثاظنظادجسرغ جأ ج ذلجمون،م جل جمصا .ظاجصهظج اكحج  .…

ج ج  ن ج اظلظج ظمخ اجمترهظدجصكبهظج ل ثةج"غاةجلب اؤ"جو جداظنظ هظ
  يظعةةجداظنظا 

 
مصادر  ستة يمكن تقسيم مصادر البيانات البديلة الى   عالهذكره ا  مما سبق
 رئيسية:

مصارظظرجمصبظشئؤجع جلةخماجأن اؤجأسجدةملججلقحجدةنظلججأك،لاجج  1
جسزمظرماجج جمإلصك ةسناؤد جمص ثاؤ ج ظصنسما جأك،لا جغاة أس
مصان ا.اظادجسسسماجمص ظلا دجسمصنسماجمصارةياؤجسدب،كجمص لظمدجج

 سمص ةلا جسغاة ظ سسماجمصتةلظاجج
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مصارظظرجمص سظرمؤجأسجمصالظلماجعماجمصر ؤ:جمصثاظنظاجمصبظشئؤجع ج  2
للظلماجدا ج اظنا جع مجسثاحجمصاقظتجللظلماجمصث ظقظاجم م اظناؤج

جمون ةنتجد،سظمح جأةم  ج سةىجع  لبهظج  يباؤ سمصالظلماجمص ا
 موجهوةجمصافا،صؤ 

جمصا  3 جسثاح جع م جم س الظر: جأجهوة جشثكظا جمص ر،مةججلرظظر قظت
دظوقاظرجمصربظعاؤجسأجهوةجمس الظرجمص ة دجسأجهوةجمس الظرجمصابظخجج

 س  ،ثجمصه،ما 
:جع مجسثاحجمصاقظتج  ثعجمصثاظنظاجمصثةم ؤججGPSلرظظرجأجهولجمص  ثعج  4

 مصان اةةجل جمصه،م  جمصافا،صؤجسمصب ظمجمصلظصااجص فةمةجمصا،مقع ج
لةماجمصثفثجع مجج  عةظ  لرظظرجمصثاظنظاجمصن ، اؤ:جع مجسثاحجمصاقظت  5

مون ةنتجع جلب ججأسجخةلؤجلظجأسجأيجن، جأخةجل جمصال ،لظادجسلةماجج
 لاظ ةةجمأةىجمصر.فظاجع مجمون ةنت 

لرظظرجمصثاظنظاجمصا ل يؤجدظآلرما:جع مجسثاحجمصاقظتجمص ل ايظاجسمآلرماجج  6
 ع مجسسظمطجمص ،مبحجم ج اظعاجلقحجيانث،كجس ، اةجج

اجأثال هظجمصمجثاظناجيئظاجسييظجص سةستجأظنظلججسماك ج ينا جمصثاظنظاجمصثةم ؤجأن
 حجيئؤجل ةمد ؤجدثلاهظدجقظد ؤجص  لةمحجسييظجص   ،رماجمصفظب ؤجع مجببظعؤجج

 :4مصثاظنظا
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وسائط التواصل   ملتقطة نظم األعمال
 االجتماعي

 ينشؤها المستخدم

جمص لةم ج رق 
 مص سظري

 س ل ايظالةسنظاج ( Facebookيانث،كج) معمنظاجمصثظنة

ج) م رظ اجعثةجمصث ، ،ثج رخرؤجمصياظظة ج+  Googleج،جح
+) 

 مصةسظمحجم صك ةسناؤ

ج)سم نظادجج (Linkedinصابكةم ج) س اجمصلاما  قظاد ظ مصايظ اجم خثظرمؤ مصاةمس ؤ
 سكظمادجمصخ(

لاظر ؤجمصر،رج)ي اكةدج شثكظاجخظبؤ لن،أظاجمصلاما   ثعجج،مزماجمصن.ة
 مصخ(

 ن  جمص ياا  (Skypeسكظماج) أ يظاجنيظش م عمعامصثثجج
 رسظمحجمصافا،تجمصيراةةج (Tumblr اث ةج) مصثفثجم صك ةسنا سسماجم مسظر
 خةممطجمبات ظجمصان تةم (Twitter ، اةج) ن  ج  ثعجمصهظ  جمصبيظت سسماجمصاةمرس
  (Vin) ي   ظلاةماجمصب  جمولباؤ داظنظاجمصاةمما

  (WeChatشظاج) سي أظمةماجدةس جأاظر مص  .وم،نامصثثجج
   ن ظمج فةمةجمصا،مقع مصنسماجمص سظرمؤ

جياج سسماجمصبيح جمصةخ،ت  نساح
 مصا،مقع

  

جمصا،مقعجج سسماجمص ر،مت معمنظا
 م صك ةسناؤ

  

 المعامالت المصرفية أجهزة االستشعار الدالالت البيولوجية السجالت العامة
جمصتظبؤجج  مصاامظشهظظماجج مصنسما

 دظوسبظ 
 مصنسماجمصثبكاؤ  مصثا،ا 

 مصالظلماجمص سظرمؤ مصه،م  جمصافا،صؤ  يفصجمصفاضجمصب،سيج  مص لةمظجمصنكظنا
جمصث ظ مص  ،ث  دراؤجمص،ج   شهظظماجمص،يظة   قظاسسما

 م م اظناؤ
 ؤمص سظرةجم صك ةسنا  م قاظرجمصربظعاؤ  مصنسماجمص ثاؤ  سثظم ج ا عجم رمضاج

جمصافا،تجج أة ؤجمصاةسر   شهظظماجمصوسمج للظلما
 مصارةياؤ

 مصث،ربؤ  عا اظا مص يم   مصنسماجمصلنكةمؤ
جمصث ظ   سسماجمصاةأؤ   قظاللظلما

 م م اظناؤجمصنةملؤ
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 خرظمص:مصسةستجأعملجيإنبظجنمأظجم جمصثاظنظاجمصثةم ؤج  ااوجدقمثؤججل جج

 
جفناظؤ ظجسمسلؤجدظصايظرنؤجلعجلرظظرج • مصفس :ج ااؤجمصثاظنظاجمص اجم  

 مصثاظنظاجمص ي اةمؤ 
مص ب، :جمصثاظنظاج ة اجل جلرظظرجلت  .ؤجسمسةيجفناظؤ ظجل جقثحج •

 مآل اجس ذصعجمويةمظ 
ع مججلا اؤجمص اج ج  ،ق ججمصمصنةعؤ:جفناظاجمصثاظنظاجسةمعجص  ظمؤجس اجج •

  لةمرجمصنظعؤ
 

 تحديات إستخدام البيانات البديلة  ثانياً:  
 

ف جمص لظلحجلعجمصثاظنظاجمل ثةجعا اؤجبلثؤجأاثجأن جما جعةةجعبظبةج ظلؤج
دةام  ل  مولظ د سمصتر،باؤد سأ م   ثاؤ للظماة م ل قظت سم س تةمم  
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دةام  ل  مولظ د سمصتر،باؤد سأ م   ثاؤ للظماة م ل قظت سم س تةمم  
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جمصااكماجج جيإ  جمصثةم ؤ جدظصثاظنظا جمولة جم ل   جسعبةلظ موخمقاجص ثاظنظاد
ظ و  مصثاظنظا غاة لب اؤد س  ماك  مص بثت دهظسمص فةمظاج و   ظمظ أسا 

جمس تةممجمصثاظنظاجس جمصاتسنظاجعبة ج ،مجههظ جمص فةمظاجمص ا جأدةز جم ا يااظ
 :ؤمصثةم 

 عدم فهم أهمية البيانات البديلة .  1
ياج قاةجل جموأاظ دج .احجمصاتسنظاجياجللةيؤجموسظساظاجنف،:جلظ اؤج
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 التقنية .  2
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جفصم س ف ظج ل لةظة لرظظر ل ج مس تةجت   فةمة  ا.اؤ للةيؤ مون اؤ
 دلة يااظ أ. هظ لع مس تةملهظ م احج شكح سفعةمظ ظجيا مصا  ،دؤ مصال ،لظا

جسيا جمأ اظصاؤ مصرفاحد دظصاكح مصثاظنظا  ك ج ص  أظت ص  ف اح  عةم يإ 
 عظصاظ   مصاتسنظاجمك، ج قثح ل ج  اظلظ مس تةملهظ

 البيانات صحة  .3
 مص،مقع أرل ع م أيجفجةما يا مس تةملهظ قثح مصثاظنظا بفؤ ل ج مص ة ة ملة
لفا ؤجج مصثاظنظا  ، ج ل ج مصبظج  مصت ة فغ.ظت س جماك ج م  ااؤ غظمؤ يا ألةم

 س  اا ج  .ؤجسسمضفؤبفاف در،رة ص ا،ق   اقا هظ عةم أس دظوخ ظاد
 عةم مصثاظنظاد  كةمر لقحد صهظ م ،جاجم ن ثظل سمص ا مصاظملؤ موخ ظا دلض
س ،نهظج  فاو ظد دهظد ل،ث، ج غاة لرظظر ل ج م  اظصهظدج ،نهظ عةم ظق هظد

 لرظظر يه  مصثاظنظا ع مجع اظا م ،جا عصعد ل ج سص  ت.ا قةماؤجج لل ،لظا
ج يباظا م خ ظا  ذل مصثاظنظاج لةمقثؤ سم ،جا لبهظ مصثاظنظا ص بياؤ ص  ،مة

 صااظ ج ل كةر داكح صب.مجمصب اسؤ لب سظ  ف ا هظ مك، ج سأ ج أ،م ؤد ص. ةما
 رثحج أ ج مصاسالؤ ص ثاظنظا مصلظلؤدجسماك ج ل جم  سظ ظا دة  موناظأج  فةمة
 ل ج مة ا مصبهظما مون اؤدجسمصت ة لع مص  اة  ،م ا ص  أظت يا ل بظسيؤ غاة

دلضجج صسلح ص اثكظا مصوممة مص فااح خمت ل ج مص معاجياهظ    مص ا مصثاظنظا
   .مصرةمرة يا  ة ا مصال ،لظا

 جودة البيانات .4
م    ا  ل جأدةزجمص فةمظاجمص اج ،مجههظجمصاتسنظا لاك ؤ  كظلح مصثاظنظاد ن ة 

جلسا،عج جيا جسسرسظ ظ جمصثاظنظاد جلرظظر جمص بنايظاجج ظاص ب،  جل  ل ب،عؤ
مصات  .ؤدجدظإلضظيؤجمصمجسج،ظجمصثاظنظاجعةمجمصا،ث، جدهظدجأاثجف جمصثاظنظاج

ج جدبنثؤ ج ف ،يجع مجج100مصثةم ؤجصانتجظقايؤ جماك جأ  %دجصامجييطجونهظ
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لل ،لظاجخظأئؤدجسصك جونهظجماك جأ ج ك، جل كةرةدجس ذصعجقةج ف ،يجع مجج
جمصث جأ ج ،ية جمصاف اح جسل جغاة جأيج بظقاظا  جمصا ةناؤ جعماجمصس،ظة اظنظا

لل ،لظا ل.اةةد أس يةب ظ لهاؤد دح قة  تظي مصال ،لظا غاة مصةقايؤ فصم زمظظة  
 عبةجسضعجمصناظسظاجمصتظبؤجدهظ ج  خ ةجم تظعجقةمرماجخظأئؤج اةجدظصاتسنؤج

سع ا دج جدةجل جمإلس .ظظةجل جمص يباظاجمصاتررؤجص.فصجسفعةمظجمصثاظنظادجج
زلؤجص  ة ةجل جمصف.ظظجع مجج،ظةجمصثاظنظاجع مجمصاةىجسم تظعجمإلجةماماجمصم

مص ،محدجدظإلضظيؤجمصمجمصثفثجع جأظسماجمو ا ؤجمص اجماك جأ ج تظيجلهظمج
فعةمظ مصثاظنظاد سماك   فةمة مصثاظنظا مص ا    ف ظجهظ ل  ي ظد ل  خمت فناظا 
 جعا اظاجلت ا ؤجص.فصجمصثاظنظاجمصاظرةجياجدةممؤجعا اظاجمصساعجص  ت صجل

  ذلجمصثاظنظاجقثحجأ ج رحجفصمجمصاثكؤ 
 
 والسرية  بالخصوصية  تتعلق تحديات .5

مصاتظسمجج ل ج مصثةم ؤ مصثاظنظا ياج ف اما سمصنةمؤج مصتر،باؤ قاظمظ  ل ثة
عج  ،رجمص كب،ص،جاظجسسسظمحج توم جمصال ،لظاججيا مصلظص  لن ،ىج ع م مصةمانؤ

جمنام عثةجمصاثكؤجل جل،قعجآلخةججنيحجمصثاظنظاج  س ثظظصهظجد ة جلت  .ؤجأسجلظ
أبثح ألة أل    ع مصثاظنظا سمصال ،لظا ماكح  ظجن ظ سل،ض،ع ظ أا،م ظ لها ظ  

 ص  ظمؤ 
 قاةم  يا لنةصؤ  سااع مصال ،لظا صةرجؤ قة  رح فصم    مصاتسنظا    سظسز  يية

من هظكجخر،باظاجمآلخةم دجيظصال ،لظاجمصاتراؤجدظص ة اةجأ قةجأ ااؤجصةىج
دجو جمصثاظنظاجأسجمصال ،لظاجمصلظلؤجقةج ك، جلب اةةجسمنهحججمصاتسنظاج  ذل

مصفر،ت ع اهظ داباظ  ذل مصال ،لظا قة  ك،  بلثؤ  قاةم د صذصع  نلم  
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مصاة ظاجدثلضجمص ة جص ،ب،تجو ثةجقةرجل جمصال ،لظاجمو قةجخر،باؤجج
 ص ان تةمجن.ن  

اظنظاجمصا اق ا جياجعةمجسع ا دجيا جمصس اجأ جمصاثةأم جموسظساا جصفاظمؤجمصث
جم لظرضظ جلعجقةرةجج فياظاجمصثاظنظاجمصاتراؤجس ي احجمأم جمآلخةم جع اهظ
مصثاظنظا مصثةم ؤ ع م  نهاح    ثع أة ظا مصبظس س رةيظ ه  س .اام ه  ص  بثت 
د رةمجمص.ةظجدةرجؤجعظصاؤجل جمصةقؤجظس جل،مييؤجمصاتصجمصالباجياجلل  جج

صثاظنظاجمصاتراؤجسمصال ،لظاجمصةقااؤجمصلظصااؤججمصفظ ادجس  اظج بظلمجليةمرجم
 وممةجعةظجمصسهظاجمص اج  اك جل جمص،ب،تجفصمج ذلجمصال ،لظاجسمس تةملهظ جج
ياسا  يةم    اابظا فصم أ  مصثاظنظا مصاتراؤ س ُن لاح در،رة لبظسثؤ سيا  

 ساظ جسج،لجم س لاظتجمصاهاةجصهظجسلعجمص ياةجدظصي،منا جعماجمصر ؤ جج
مول  مصناثةمنا شظغم  سجاهظ د ي  لاَّ  فعظظة  ياا  مص هةمةما سمصاتظأة  سماق  ح  

مصا ة اؤجع جمصثاظنظاجمصثةم ؤدجلعج كاا جمصف ،تجمص يباؤجص  رةيجصهظدجييةجآ جأسم جج
جداة ج جمص ،جاهاؤ جسمصاثظظب جمصال ،لظاد جدةل  جمصناظسظاجمصا ل يؤ لةمجلؤ

رج ظلؤجص ثاظنظاجمصسةمةةدجلقحجمصتر،باؤجسق،منا جأاظمؤجمصثاظنظادجيقاؤجلرظظ
مصال ،لظاجمصا ة اؤجل جشثكظاجمصه،م  جمصت ،مؤجمصافا،صؤدجسدتظبؤجخةلظاجج
مصاثكظا م ج اظعاؤد قة  اق  ح  كا ؤ ص ثاظنظا مص ي اةمؤ مصةسااؤد يابث ا  ،جا   
س  ظاجمص ب ا جمصمجمس  م جفلكظناؤجسضعجلثظظبج ،جاهاؤجداة جمصنثحجمص اجج

جفعةمظج مصثاظنظاجمصثةم ؤجسمس  مصهظجس تومبهظدجسمبث اجصاكظ اججاعججماك جدهظ
مصثاظنظاجدظص لظس جلعجسظمةجمصاتسنظاجعماجمصر ؤجأ ج ب ةجياجمص.ةصجمص اجج
  افهظ مصثاظنظا مصثةم ؤد له اؤ يا مص،قت ن.ن  دظص فةمظا مصاظث ؤ أظصاظ  ع م  
جمصاثظظ جفأظر جسبف هظجسخر،با هظجضا  جمصثاظنظاجمصثةم ؤ جج،ظة بجبلاة

 موسظساؤجص ثاظنظاجمصةسااؤ 
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 ً  منظومة البيانات البديلة   يف   المشتركة   األطراف:  ثالثا

  لظلحجلعج ذلج  عماجمصلمقؤجمص اج  م  ج ب ا جأيجخةلؤجمساج فةمةجموأةمم  اصك
  ك، جلب ،لؤجمصثاظنظاجمصثةم ؤججسمصتةلؤجس فةمةجسمجثظاجسأي، ج حجأةمدج
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مصثةم ؤد سُليةم خةلؤ مصثاظنظا مصثةم ؤ سعااح خةلؤ مصثاظنظا مصثةم ؤ سماك  

 : ،ضاحج ذلجمصسهظاج اظجم ا
 
 موفر البيانات البديلة   1
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 عميل خدمة البيانات البديلة .3
أسج ،جن ظمجمن تةمجمصب ظمججأسج  مصثةم ؤس ،جمصان تةمجمصبهظماجصاب ،لؤجمصثاظنظاجج 

مُيةلهظ ُليةم خةلؤ مصثاظنظا مصثةم ؤد  اظ ماك  ص لااح أ  مُب ج  مص امصتةلظاجج
 .ع مجن ظمجج ف احجمصثاظنظاجمصثةم ؤ  مع اظظمخةلظاججةمةةجأسجللةيؤجسعصعجج

 
 الصناعة المصرفية والمالية   تمكينأهمية البيانات البديلة في  رابعاً:  

لعجمس اةمرجمن اظرجث،رةجمصثاظنظاجمصثةم ؤدج ظ ج جدةجص ي ظ جمصاظصاجمإلس .ظظةجج
جعظظماجمإلن.ظ جسأة ج جلقح جصةمه د جمصثاظنظاجمصا ،يةة جمصيةرجمصكثاةجل  ل 
جع مجج جسمصفر،ت جسمصت،مرزلاظاجص ف ا هظ جدظصثةلساظا جسم س لظنؤ م ظخظر

جيظصال ،لظاجمص اججمصيةمرماجمصابظسثؤج جصلاممهظد جأ ،تجسخةلظاجع اؤ ص يةم 
جمصان يث اا ج اكبهظجل جقاظسج ك .ؤجفقةمض جج جمصارظرمجل جعاممهظ  سالهظ
جس ، اظاجج ج ف اح جع م ج لاح جس ذصع جمولقح جمص نلاة جم اح جشترا داكح

  م ق ةملجسمإلن.ظ جسمصةخحجص  ،مةجلب سظاجعماجأظدعجشترا
جمإلع اظظجع مجظرجظاجمص ربا جمإلم اظناجمصاثباؤجع مجس ،كجج جم   جلظ عظظة
جمص نهاماجج ج فس  جمصلاما جع  جمصثاظنظاجمص ي اةمؤ مصاي ةضا جمصان اةةجل 
مصااب،أؤدجمإلص وممجدظصنةمظدجمصةيلظاجمصاهةمؤدجمص ت  جع جمصنةمظجسغاة ظجل ج

ؤجمص ياا جمإلم اظناجمصثاظنظاجمصاب اؤدجسدظصةغ جل جأ ااؤجمإلع اظظجع مجظرج
جمصلاماج مصاظصاؤسمص اج فةظجمصاممؤج جل  جعابؤ ج ن قبم غاةجص لاماجف جمنهظ

ل جمس تةممجمصتةلظاجسمصاب سظاجمصاظصاؤجسمصارةياؤدجسع ا جيإ ج مصارب.ا ج
ج جسانظ  جياجأح جمصلاما جمصا ،يةةجع  جل جفس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤ مصلةمة

  مصثةم ؤماك جص ثب،كجأ ج ن تةمجمصثاظنظاجأاثججمصليثظاجمص ا،م اؤجسمص ن،مياؤدجج
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 ص ،ياةجيةصج ا،محججةمةةجسمص بثتمص اج سالهظجل جخمتجخةلظ هظجمإلصك ةسناؤجج
أ اظتجسمصارظظرجمصاف ا ؤجص جسدظص ظصاجماك ج ،ياةججمإلمصلااحجسلتظأةججداتظأةجج

 اظجماكبهظج ف احجلاظعةجمصلاماجس،ماجل جخمتجج  دمصف ،تجمصابظسثؤجص  رةيجص 
ج ياا  جخمت جل  ججالهظ جم   جمص ا جمصثاظنظا جمصاثظشةجص تةلظاجج  ف اح مصلاما

سمصاب سظاجأسجل جخمتج ف احجمصثاظنظاجمصا ،يةةجل جخمتجأأةممجأخةىجلقحج
لاظجقةجمك، ج  دسسظمحجمص ،مبحجمإلج اظعاجمسجل،مقعجمص ياا جسمص ربا جمصاظصاؤ

أ ااؤجمصثاظنظاج دجسماك ج  تاصص جأثةج ثاةجياجمص،ب،تجمصمجرضظجمصلااح
 مصثةم ؤجياج اكا جمصربظعؤجمصارةياؤجسمصاظصاؤجدظص ظصا:

 تعزيز مستويات الشمول المالي   .1
جمصةسااؤجسخظبؤجج جمصتةلظاجمصاظصاؤ جمصا،مأبا جفصم جل  جسب،تجمصلةمة عةم
جلظصاؤجمسجداظنظاج جسج،ظجسسحجداظنظا مص،ب،تجفصمجمص ا،محجملوىجفصمجعةم

جسج،ظجعةظج ثاةجل جم يةمظجمصان ثلةم جمم اظناؤج ظرمتاؤجص لاما جسياجظج ح
(جياجمنفظاجمصلظص جيإ ج بظكجGlobal Fidex, 2017د ا، ج)  7 1لظصاظ  يةمثظ   

أظجؤجل فؤجسملكظناؤجص  ،ج جص ة جغاةج ي اةمؤجياجمص،ب،تجفصمج ت اجمويةمظ جج
سمة اجعصعجل جخمتجمصفر،تجع مجمصثاظنظاجمصهظم ؤجس ف ا هظجداكحجآناجسللا جج
سعصعجص لاحجع مج  ،مةجخ ،أجمم اظ ججةمةةجمسج  ،مةجلظج ،جقظم جلبهظدجسعصعجج

جعج ج لةم  جع م جمص اججص لاح جمصاب سظاجمصاظصاؤ جيه  جع م جسمصلاح ججةظ اما
جمصيةرماجمصسةمةةجس نظعةجلوسظيجمصتةلظاجمصاظصاؤججمف ظج،نهظدجج أاثجم ج ذل

ع مج يةم جخةلظاجلظصاؤجعماجج،ظةجعظصاؤجسباغججةمةةجصأليةمظجمصان ثلةم ج
جمصبا،جج جس اةة ج نةمع جع م جسمصلاح جمصاظصا جمصاا،ت جننا ج لومو سدظص ظصا

 يجظسصؤ م ق رظظيجياجأ
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سياجض،اجمص  ،رجسمصبا،جمصنةمعجياجأس جمصثاظنظاجمصةقااؤجسمص اج  اظع جج
%جل جسكظ جمصلظص جما  ك، ج ظ  جلفا،تجسمصذيجج85 ح سب ا   يةمثظ  أاث أ   

ملاحجداكحجل ،مبحجع مجمرسظتجسللظصسؤجسمس يثظتج  ج ظمحجل جمصثاظنظادجيإ ج
جياج فنا جمصيةر ج ثاة جداكح ةجع مجللظصسؤجس ف احججرقابؤجمصثاظنظاج نظ  

مصثاظنظا مصثةم ؤ سمصا ل يؤ يا م يةمظ مصان ثلةم  لظصاظ د لاظ منظ   أماظ  يا خ    
يةصججةمةةج س تةممج ذلجمصثاظنظاجسمص اج نظعةجياجمص بثتجصن ،كجمصان ه كا جج
سدظص ظصاج اكا جمصايةضا جسلوسظيجمصتةلظاجمصاظصاؤجل جمص،ب،تجفصمجمص.ئظاجج

 سمصلاحجع مج لوموجنناجمصاا،تجمصاظصاجصةمه  مصان ثلةة لظصاظ   
جياجمس تةممجمصثاظنظاج جم س .ظظةجلبهظ سل جمصاسظ اجسمص  ثايظاجمص اجماك 
مصثةم ؤجسمص اج نظ  جياج لوموجمصاا،تجمصاظصاج اج ربا جمصلاماجصاةممحجج
لت  .ؤدجسمشةم ه جيا:ج راا جمصاب سظاجسأ ا  هظدجمصانظعةةجياجلبعجم أ اظتدجج

ةةجياجمص في جل ج ،مؤجمصلامادجس ذصعجمص ،سعجمصلظمجياج يةم جمصتةلظاججمصانظعج
 فصم م يةمظ مصان ثلةم  لظصاظ  

ياجمصاكناعج ل ثةجلبرؤجمقةملجج  Konfioسع مجسثاحجمصاقظتدجيإ جشة ؤجج
(جمصاث كةةججCredit Algorithmمصك ةسناؤج ن تةمجأس ،اجمصت،مرزلاظاج)

 ؤجسعصعجصانظعةةجمصاباآاجمصر اةةجع مججمص اج لاحجع مج ف احجمصثاظنظاجمصثةم
جمصلظلحجج جقةسلجرأسجمصاظت جص فر،تجع م جمص ا،مح مص،ب،تجفصمجلرظظر

 دةسلظرجلبظسثؤ 
جس،ماجياجج خمبؤجمصي،تدجم جمصثاظنظاجمصثةم ؤجمس تةملظ هظجسمسعجداكحج ثاة
جمصناظسظاجسم س ةم اساظاجع مجلن ،ىج ج،مناجمص ن،م جسمإلظمرةجسرس 

اظج ،جمصفظتجياجمصي ظ جمصاظصادجأاثجماك جم س .ظظةجلبهظجمصاتسنؤجسمصةسصؤج 
داكح سمسع يا   ،مة لب سظا سخةلظا لظصاؤ ل،جهؤ ص .ئظا مصان ثلةة لظصاظ  
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ص فةجل جلتظأةجمص لظلحجلعجمصي ظ جغاةجمصةسااجس  ،مةجمصربظعؤجمصارةياؤجج
 .س لوموجنناجمصاا،تجمصاظصا

 
 إدارة المخاطر .2

ج جمصاتظأةج ا جفظمرة جمص فةمظاجمص اج ،مج جمصي ظ جمصارةياصلح   أأةجأ  
دجسمص اجل جمصا ،قعجأ جم  ج  ،مة ظجدظ س .ظظةجل جلسظتج ف احجمصثاظنظاجسمصاظصا

مصثةم ؤ جع مجسثاحجمصاقظتدج ،مج جمصثب،كجمصا،مجلاك ؤج ةخةجمصلاماجع جسةمظجج
ي ةضا ججمصيةسلدجسدايةسرج ف احجمصثاظنظاجمصثةم ؤجلةمقثؤجموأةمثجمصةماناؤجص ا
دجظسرم هظدججمص اجقةج ااةجفصمجمأ اظصاؤجمص ت  جع جمصنةمظجلقحج ظرمخجمصةيلظا

مإلن.ظ جسغاة ظجل جمصثاظنظاج ا جسعظظمادجس ،كجمصاي ةضلةىجم ص وممجدهظ
مصن ،كجمصاف احجص اي ةضا جدهةمجظرمسؤججمصيظظرةجع مجمصانظ اؤجياجظرمسؤجج

  جسربة مصاتظأة مصاف ا ؤ سمصا ،قلؤ لن يثم  
 
 من وعمليات االحتيالاأل .3
يه جعظظماجمإلن.ظ جصكحجعااحجمسلحجل جمصااك جللةيؤجأةسثجأيجعا اؤج ف ج

د سااةج  لوسظيجمصتةلظاجمصارةياؤسلظجمفةثجمآل ج ،جقاظمج دغاةجفع اظظمؤ
جصاا ةمظاجغاةج جأس ججةمة جل،قع جمس تةملهظجيا جم   جعبةلظ د ظقظاجم م اظ 

لبعج  لوسظيجمصتةلظادإلكظ ج أبثحجصك جلعج ف احجمصثاظنظاجمصثةم ؤجج  دلف ا ؤ
عا اظاجمص شجداكحجأ قةج لياةمجل جخمتج ف احجعظظماجمإلن.ظ جص لااحجليظرنؤجج

    جص.ه جمصن ،كجداكحجأياحجلعجعاماجآخةم جصةمه جن.مجمصةخحجسعظظماجمإلن.ظ
جمإلن ةنتجل ج سلعج  ،رجمص سظرةجمإلصك ةسناؤجس اابؤجعا اظاجمص ن، جعثة

أظصؤجج خمتجموجهوةجمصذ اؤجيإ ج ف احجداظنظاجمصلاماجسيه جس ، ه جأبثحج
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جمصلا اظاجج جلتظأة جفظمرة جآصاظا جس لومو جمصان ه كا  جصكناجثيؤ ضةسرمؤ
   مصارةياؤ

  العروض الشخصية  .4
لوسظيجمصتةلظاججباؤجمصثاظنظاجمصثةم ؤجس ت .اجمصلةسلجمصلظلؤجل ججلعجظخ،تج ي

ل جمصا ،قعجدلةج ف احجداظنظاجمصلاماجأ جم  جسصسذاجعاماججةظجفصاهظ جج  مصاظصاؤ
 يةم جعةسلجشتراؤجص .ةظجلرااؤجداكحجمبظساجمأ اظجظ ه  جسس،مجم  ج

صتظبؤجج يةم ج ذلجمصلةسلجدبظاجع مج ف احج .ظباحجمصلااحجسعظظماجمإلن.ظ جم
ج اك ج جمص ا جمإلج اظعاؤ جمص ،مبح جمصا ،يةةجياجسسظمح جسداظنظ   لوسظيجج د 

  م  اظلظ  جس ،جا جمصلةسلجدبظاجع مجعصع ل جللةيؤجج  مصتةلظا
سصك جج  دفصمجمآل جص جمن .ةجمصي ظ جمصارةياجداكحج ظلحجل ج ذلجمصق،رة  ظدعا،ل

مصا  ،رة رقااظ  س،م  نلم فصم    لوسظيجمصتةلظاجمصارةياؤل جمصات ةجأ ج
يا جمصات ةجج  ااة عصع قةمثظ  سم س .ظظة ل  مصثاظنظا مصا ،يةة صةمه  أظصاظ   

مص يباظاجصمس .ظظةجل ج  صاوسظيجمصتةلظاجمصاظصاؤسضعجمس ةم اساؤجج  صاةسرة
دائؤجق،مؤجص ي ظ جمصارةياجقظظرةجع مجفضظيؤجلسا،عؤجج  مصاظصاؤجمصفةمقؤجسات  ج

 ظاجسمصف ،تجمصذ اؤجفصمجعاممهظج ل اةجع مجمصثاظنظا ل لةظةجل جمصتةل
لاظجسث دجم جمس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤجياج ف احجمصسةمرةجم م اظناؤجص لاماجمل ثةجج
م ااؤجسر اوةجمسظساؤجياجمص،ب،تجمصمجم م اظ جس فيا جمصبا،جم ق رظظيدجج

  تجمويةمظأر، ألظم  مصةمانؤ  مصليثظا فأةىج م م اظناؤ سمل ثةجنيصجمصثاظنظا
ج ا،مح جسسما ما ك، ج   مصلاماجمصذم ج سخظبؤ ع م جمس   لفظسثاؤ ظيظ ة

لظصاؤجص ذم جملا ، جياجلن ،ىجللا ج داظنظا  مصا،لاؤجس ،صاة  للظلم ه   ص نساح
ج جمصةساا جأاث جغاة جمص ظدع ج ،ل  جظجماك  جمصثاظنظا جفظمرةجج مصثةم ؤا  يا

جأاثمصاتظأةدج جظق هظج ل  جمصاتظأةجسزمظظة جصباظعج جمص بثتمؤ  فنا جمصيةرة
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أس جمص كظصا جسمصب.يظاججسل،ث،قا هظجس ذمجدةسرلجس،مجمنظ  جياج ،ياةج ثاةجياجج
جمص  اجس وممةجمص لياةمادجظجياجس  جدظص ظصامص ا ا اؤ جنا، مصيةرةجع مججيإ جح

نسظهج ظسرم   ظلظ  يايإنهظجس  لاجمص،ب،تجفصمجمصثاظنظاجمصثةم ؤجسمس تةملهظجج
 سريعجلن ،مظاجمصاا،تجمصاظصاجس لوموجيةصجمص ا،مح   فظمرةجمصاتظأة

 
 البنية المالية التحتية إلستخدام البيانات البديلة المنظمة خامساً:  

 
 الحكومة اإللكترونية 

جمصثاظنظاج   جع اهظ ج ،يةجمصفك،لؤجمإلصك ةسناؤجل جأ  جمصة ظموجمص اج ثبم مل ثة
ع مجدباؤج يباؤجل يةلؤجل جأاثجموجهوةجسمصثةلساظاجمص اجج   ف ،يجأاثججمصثةم ؤجج

جسمصتةلظاجج جمص  ثايظا ج ظيؤ جيا جمصفك،لاؤ جمصثاظنظا ج ثظظت جخمصهظ جل  م  
 ،ظا جمصثاظنظاجمصفك،لاؤججم صك ةسناؤجص ةسممةجمصفك،لاؤجمصات  .ؤدجس هةمجفصمجج

ف تظع مصيةمر سب،   فصم لس اع مصالةيؤ ل  خمت  .لاح ظع ج ةظمةجيظع ؤجياجج
 ثظظتجمصثاظنظاجمصفك،لاؤجمصاا ة ؤجدا جمصسهظاجمصات،صؤج س تةممج  عجمصثاظنظاجج

 ص يةم  خةلظ هظ مصفك،لاؤ فصك ةسناىًّظ داكح ظقا  سسةمع سآل  
 

 الخاصة والعامة   نينظم اإلستعالم اإلئتماشركات  
م  ناج  ،مةجن  جمإلس لممجمإلم اظناجسلة ومظاجمصاتظأةجأ ااؤج ثاةةجياجج
جمصال ،لظاجج جس ف اح جصساع جيلظصؤ جأن اؤ جسج،ظ جماق   جصاظ مصنب،ماجموخاةة
مإلم اظناؤجل جأثةجع مج .ظاةجعا اظاجمص،سظأؤجمصاظصاؤجياجمإلق رظظجدر،رةج

جمصاظصاجسمصارةياج كحجدر،رةجعج ظلؤدجييةجخظبؤدجس .ظاةجسسملؤجمصب ظم
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سظ اتجن  جمإلس لممجمإلم اظناجداكحج ثاةجياج اكا جمصسهظاجمصايةضؤجل ج
 ف احجأ ثظاجمإلق ةملجداكحج .تجسد. ةةجزلباؤجقاظساؤجسد كظصا جأقحدجم لةجج
مصذيجن ججعب جلبحج نهاماجلرةياؤجدةرجظاجلبت.اؤجمصاتظأةجس فن جياجج

اظناؤجص ااحجفظخظتجشةممحججنناجمصنةمظجسدظص ظصاج ،ساعجلف. ؤجمص نهاماجمإلم 
جةمةةجلظج ظ جصهظجأ ج ةخحجياجظحجعةمج ،يةجداظنظاجظقايؤجع جمصلاماجسمإلع اظظجج
   ع مجمصااظنظاجسمصة ،نظاجمصاظظمؤجظس جمصب ةجمصمجمصنالؤجأسجمصسةمرةجمصاظصاؤج

 
 س  اقحجن  جمإلس لممجمإلم اظناجياجن،عا :

سمص اجج  دظرمجمصاة ومؤسسماجمإلم اظ جمص اجم  جمإلأ .ظظجدهظجياجمصارج •
جمصاظصادجسمص اج يةمج جمصب ظم جبفؤ جياج  ثع جمصةماناؤ جلها هظ   اقح
لل ،لظاجع جمصيةسلجمص.ةظمؤجسمصاي ةضا دجدظإلضظيؤجمصمجمويةمظجج

 سمصاة ظا ج
سمص اجماك جم ج  دلكظ اجمإلم اظ جمص اج  لظلحجللهظجمصاة ظاجمصتظبؤ •

 ااحجمصثاظنظاجغاةجج   ،يةجلل ،لظاجل.ر ؤجع جمصيةسلجسمصاي ةضا ج
   مص ي اةمؤجسغاةجمصا ،يةةجصةىجسسماجم م اظ جمصلظلؤ 

 
مصرظظرةجع ج  فس بظظم  مصم مصاثظظب مصلظلؤ إلناظا لكظ ا مإلس لمم مإلم اظناس

 اظناؤجس ،ياةججمصانظ اؤجياج  ،مةجن  جمصال ،لظاجمإلم  مصثبعجمصةسصاجسص ظمظا
يإ جمأةجمصاثظظبج  دلل ،لظاجمإلم اظ ج  ن    مصثائؤجمصيظن،ناؤجسمص.باؤجمصمزلؤجصبسظه

ج ج ،موسظساؤ جمإلم اظ  جلل ،لظا جلكظ ا جمصاظصاؤجج إلناظا جمصثاظنظا جاع
لرةرجأسظساجصساعججسمصةما،غةمياؤجص اي ةضا جأاثج ل ثةجمصثاظنظاجمصثةم ؤجج
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جمصلاماجمصفظصاا جسمصان مصثاظنظاج ج ،جل،ضحجياجمصاكحججع  يث اا جسييظجصاظ
 :5أظنظل

 نظم الدفع والتسوية 
 

 سمصارةياج مصاظصاج مصب ظم يا مصاهاؤ مص ثبظا فأةىج سمص ن،مؤ مصةيع ن    اقح
جمصفر،تجع مجداظنظاج ظلؤج ر  خمصهظ ل ج فع د ةد دكح مصتظص  ماك 
 مصان فيؤ مول،مت  نةمة  س ذصع سمصاتسنظا موشتظص دا ج مصةيع عا اظا

  س ن،م هظ مصالظلما  ر.اؤ  عا اظا عثة موأةمم  ح ع م

 
تطوير أنظمة اإلستعالم اإلئتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية، محمد يسر برنية، اإلجتماع    5

 2008حافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  السنوي الثاني والثالثين لمجلس م
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 مون اؤ س ذصع مصاظظمؤ غاة مصةيع أظسما لاةم ج يا مصفظبح مص  ،ر سلع
  ثاةة   ،رما مصةيع ن   مصات  .ؤدجعةيت مصثةلساظا س  ،ر مإلصك ةسناؤ

 سمص ن،مظا مصثبكاؤ ص ث ظقظا أن اؤ فناظا صاااح عا هظ ن ظ ج  ،سع أاث
 عةظ  وممة مص  ،رد  ذم فزما دمصاثظشة مصةيع أن اؤ فصم دظإلضظيؤ مصاظصاؤ

 ظعبه ن جج سل ،مبح لا ةظ داكح مون اؤ  ذل عثة م،لاظ مصاب.ذة مصلا اظا
ج ظلظج مأ نظا جلرةرم جأأةممج اكح جدا  جلةي،عظاج    س نساحجس ف اح

 ص ثاظنظاجمصةمعاؤجإل تظعجمصيةمرجمإلم اظنا 
 

 نظم المقاصة اإللكترونية 
 أنفظا لت    يا من اظرم مصةيع سسظمح ل جأدةز  ا مصااكظا أ ج يا شع  

 سعصع  يةلظ  موقحجج مصةست يا أس س يباظ   ببظعاظ   مصةستجمصا يةلؤ يا س،ما   مصلظص 
 مصلاح سآصاظا أسم يا مصان اة مصان تةلؤدجسلعجمص  ،ر مص،سظمح ل ج ونهظ

 سغاة مصكثاة مص يبا مصبظ سؤجع جمص  ،ر مصفظصاؤ سأسظصااجمصةيع مصارةيا
 أقح أ م لكبت سمص ا سمصف،سثؤجم صك ةسناؤ م  رظ ا سسظمح يا مصانث، ج
 أس داكح مصفةمقؤجمصا ب،عؤ مص،سظمح  ذل مس تةمم ل ج ثةسة   أس ثيظيؤ مويةمظ
 مإلصك ةسناؤ مصايظبؤ  ل ثةأبثفتجل جأ  جلرظظرجمصثاظنظاجأاثج دآخةد

  مصن، ج يا مصفةمقؤ،ص،جاظججمص كب سسظمح يةض هظ مص ا اممص  ،ر ل ج ص ااكظا
 شثكؤ ع م س ل ثةجمصايظبؤجمإلصك ةسناؤجلرةرمجغباظجص ثاظنظاج ل اة  مصارةياد
 خمت ل ج دلة ع ج مصااكظا نيحجلل ،لظا خمصهظ ل ج م   أاث م  رظ ا

 ذلج خمت ل ج مصايظبؤ ج نؤ ن اسؤ  فراح سم    اظ م رظ اد شثكؤ
 مصاثكظا 
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للجنة الدولية لتقارير اإلئتمان  إرشادات التعامل مع البيانات البديلة وفقا 
(ICCR  )6 
 

  (ICCR)  ص ال ،لظاجمإلم اظناؤسييظ  صإلرشظظما مصالةة ل  قثح مص سبؤ مصةسصاؤ  
سمص اجمس بةاجع مجمصاةسأجج  (WBGدظص لظس جلعجلسا،عؤجمصثبعجمصةسصاج)

جصسبؤجمصاباآاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجمصابثقيؤجع   مصاةجلاؤجمصالةةجل جقثح
  مصلةداؤ  مصفك،لظاج   ثبا  ييةجأضفمج  (دجGPFIمص فظص جمصلظصااجص اا،تجمصاظصاج)

  ع م  ضةسريدجسدبظا  ألة  مس ةم اسا هظ  ياج  مصثةم ؤ  مصثاظنظا  لاةس   داتسنظ هظ
  مص اساع  يا   نه  أ ج  دةلح  صف ،ت  مإلق ةمأظا ل ج  لسا،عؤ  يةم  ماك ج  عصعد
جسياجج مص بااؤ يا مصثةصاؤ دةسرجمصثاظنظا م   اظم ع م م ق رظظمؤجداكحجعظم

جم اج ،ضاحجسف تظعجمصيةمرماجمإلم اظناؤجداكحجخظص مصي ظ جمصاظصا دجسيااظ
صثلضجعبظبةجمإلرشظظماجأعملجصثاظ جأ اا هظجسآصاظاجمص لظلحجللهظجدظإلضظيؤجج

 مصمجدلضجمص ،باظا:
صمس .ظظةجداكحجيلظتجل جمصثاظنظاجمصثةم ؤجص لوموج  د ،يةجمصثاظنظاجسمصةقؤ .1

ج جمصف.ظظ جمسا ج نهاماد جع م جم يةمظ جأر،ت جظقؤجملكظناؤ ع م
ع جمصثاظنظاجم م اظناؤج  صإليرظهأةجمصاثظظبجمصلظلؤججم ججأمصثاظنظادجأاثجج

 ،جمصفر،تجع مجداظنظاج ظياؤجسظقايؤجسعماجب ؤجع مجمسظسجزلباجج
جمصثاظنظاج مصذيجل ج لبظسادجم لة ج ك، ج ذل مصرلاج فياي جعبةلظ

 .لسالؤجل جمصلةمةجل جمصارظظرجمصا ب،عؤ

 
6  Use Alternative data to enhance Credit Reporting to enable Access to Digital 

Financial Services, ICCR, June 28,2018 

استخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىسياسات التوجيهية حول  ال   

 

 

27 
 

م جمصفظجؤج س تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤجص ياا جلةىججةمرةجم م اظ ج  هةج  2
عبةجعةمج ،يةجداظنظاجلظصاؤجع جمصلااحجملظجصك،ن جمي ةلجص اةةجم سصمجج

مأةجمص فةمظاجمص اجم  جل،مجه هظججسأسجعةمج ،يةجن ظمجلل ،لظاجمم اظنادجج
ذلجعبةجمس تةممجداظنظاجل جلرظظرجل لةظةج ،جمصفظجؤجص سااعجسردطج 

جمصفظجؤجصةق ج لةم ج ج  هة مصثاظنظاجد.ةظجمسجلباظةجللابؤجسل ج بظ
 اجداكحجسمضح آل،أةجص لةم جم يةمظجسمصابا

عبةجم ع اظظجع مجداظنظاجمم اظناؤجغاةجظقايؤجسلبي،بؤجسغاةجل،ث،قؤجج  3
يظ جعصعجمتظيجمصمجم تظعجقةمرجمم اظناجغاةجس ا جملظجدفةلظ جمصلااحج

مسجلبف ج نهاماج .، جقةر  جع مججل جيةبؤجمص،ب،تجمصمجمص ا،محجج
 "م يةمأجدظ س ةمنؤ" جججججججج  أظصؤ  مصنةمظجلاظجمتظيجمصم

ضةسرةجمصلاحجع مج ،ياةجرق ج لةم جل،أةجصأليةمظجسمصاتسنظاجلعجج  4
بظنلاججدجمولةجمصذيجم   اجل ججملكظناؤجمص في جل جرق جمص لةم  ،ياةجج

  لةم جل،أةة:   ةرقظممصناظسظاجمع اظظجمصتاظرماجمص ظصاؤجج
o مس تةممياجمصةستجمص اجم ،يةجياهظجن ظمج لةم جسأباجلل اةدجمساجج  

 ا جآص لةم جم يةمظجسمصابامص نساحجج  /رق جمصه،مؤجج
o جن ظمج لةم جسأباجلل اةدجمساجج ياجمصفظ اجمص اج جم ،يةجياهظ

اجمسجرق جمصنسحجمصاةمثاجمسججمص س،اجصثةممحج ةق جمصااظ جم ج اظعج
جمصن  ظاجمصةقظداؤدجسمساجج جدظص لظس جلع مناظاجمرقظمج لةم جدبكاؤ

لقحجج  ص اتسنظا  ع اه جم خذجدلا جم ع ثظرج ب.اذجمأظرج لةم جل،أة
LEI   سعصعج س تةمل جع مجمصاةىجمص ،مح 

o جسمصا ،س ؤ جمصر اةة جدظصاباآا جم ل   جبظنلاجج يااظ جع م مسا
رسااجص نساحجج فأظرصجملكظناؤجمناظاجمصيةمرماجسمصااةعا جيف



التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات  

27

استخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىسياسات التوجيهية حول  ال   

 

 

27 
 

م جمصفظجؤج س تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤجص ياا جلةىججةمرةجم م اظ ج  هةج  2
عبةجعةمج ،يةجداظنظاجلظصاؤجع جمصلااحجملظجصك،ن جمي ةلجص اةةجم سصمجج

مأةجمص فةمظاجمص اجم  جل،مجه هظججسأسجعةمج ،يةجن ظمجلل ،لظاجمم اظنادجج
ذلجعبةجمس تةممجداظنظاجل جلرظظرجل لةظةج ،جمصفظجؤجص سااعجسردطج 

جمصفظجؤجصةق ج لةم ج ج  هة مصثاظنظاجد.ةظجمسجلباظةجللابؤجسل ج بظ
 اجداكحجسمضح آل،أةجص لةم جم يةمظجسمصابا

عبةجم ع اظظجع مجداظنظاجمم اظناؤجغاةجظقايؤجسلبي،بؤجسغاةجل،ث،قؤجج  3
يظ جعصعجمتظيجمصمجم تظعجقةمرجمم اظناجغاةجس ا جملظجدفةلظ جمصلااحج

مسجلبف ج نهاماج .، جقةر  جع مججل جيةبؤجمص،ب،تجمصمجمص ا،محجج
 "م يةمأجدظ س ةمنؤ" جججججججج  أظصؤ  مصنةمظجلاظجمتظيجمصم

ضةسرةجمصلاحجع مج ،ياةجرق ج لةم جل،أةجصأليةمظجسمصاتسنظاجلعجج  4
بظنلاججدجمولةجمصذيجم   اجل ججملكظناؤجمص في جل جرق جمص لةم  ،ياةجج

  لةم جل،أةة:   ةرقظممصناظسظاجمع اظظجمصتاظرماجمص ظصاؤجج
o مس تةممياجمصةستجمص اجم ،يةجياهظجن ظمج لةم جسأباجلل اةدجمساجج  

 ا جآص لةم جم يةمظجسمصابامص نساحجج  /رق جمصه،مؤجج
o جن ظمج لةم جسأباجلل اةدجمساجج ياجمصفظ اجمص اج جم ،يةجياهظ

اجمسجرق جمصنسحجمصاةمثاجمسججمص س،اجصثةممحج ةق جمصااظ جم ج اظعج
جمصن  ظاجمصةقظداؤدجسمساجج جدظص لظس جلع مناظاجمرقظمج لةم جدبكاؤ

لقحجج  ص اتسنظا  ع اه جم خذجدلا جم ع ثظرج ب.اذجمأظرج لةم جل،أة
LEI   سعصعج س تةمل جع مجمصاةىجمص ،مح 

o جسمصا ،س ؤ جمصر اةة جدظصاباآا جم ل   جبظنلاجج يااظ جع م مسا
رسااجص نساحجج فأظرصجملكظناؤجمناظاجمصيةمرماجسمصااةعا جيف



التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات التنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى  ةیفیكو ةلیدبلا تانایبلا مادختسا  لوح ةیھیجوتلا  السیاسات   

28

استخدام البيانات البديلة وكيفية التنسيق مع الجهات الرسمية األخرىسياسات التوجيهية حول  ال   

 

 

28 
 

جسسماجج مصاباآا جص فةمة جمصر ة جسمصا ،س ؤجسل بظ اؤ مصر اةة
 رقااؤجخظبؤجدهظ 

أاثجأ جمصفك،لظاج ي،مجد توم جسفظمرةجمصثاظنظاجمص اجم  جياج ذمجمصناظ دجج
سعصعجإلثةماجمصثاظنظاجج مس تةملهظجل جقثحجلوسظيجخةلؤجم يرظهجم م اظنا

سةمرةجم م اظناؤدجم جمن جياجدلضجمصةستجمصبظلاؤج جم  جمصا ،يةةجص ياا جمص
جم يرظهجع جمجوماجج جمصسهظاجم خةىجسم   جمصثاظنظاجلع لاظر ؤج ذل

ج ك .ؤجج صأليةمظلفةظةج جمتظيجمصمجزمظظة سمصسهظاجمصالباؤجم خةىدجلاظ
 م م اظ جدنثاج سااعجمصثاظنظاجم م اظناؤجد ة جلك .ؤجسغاةجيلظصؤ 

  ،رةج  احج ذلجمصثاظنظاجص لظلؤج سواجل جلثظظرماججلل  جمصةستجمصاف ج
مصيااؤجم ق رظظمؤجج فظرمك"مصاةم ظاجمصفك،لاؤجمصا. ،أؤ"جمصيظماؤجع مج

 Paymentحج)صااظر ؤج ذلجمصثاظنظادجسماك جمس تةممجلثظظرماجمخةىجلق
Service Directive)  س اجلثظظرةجم  جل جخمصهظجلاظر ؤجمصثاظنظاجمسج

ج  حجمصاظصاؤ صلاممهظ سييظ  صثائؤ قظن،ناؤ لب اؤ دفاث  نامصفة ظا
جمصالظلماجج جداظنظا جع م جدظصفر،ت جمصارظرم جغاة جل  ص ايةضا 
سلل ،لظاجع جمصنا،صؤجل جمجحج ،ياةجرؤمؤجأسضحجع جمصسةمرةجم م اظناؤجج
صلاممهظجسعصعجل جخمتجلبرظاجدةلسؤج  ثاياؤجل. ،أؤجسل،أةةجم لةجج

داظنظاجل. ،أؤجص تةلظاجمصاظصاؤجداكحجغاةج خ  جدائؤمصذيجسانظ  جياجج
 لثظشة 

مساجع مجبظنلاجمصناظسظاجمص ة ةجل ججلحجمصثاظنظاجمصاةمرةجل جقثحج  5
ج جلع جسيلظصاؤ جدك.ظاة جسلاظر  هظ جرقااؤ جلل ،لظاججمصفك،لؤ لكظ ا

دجس ااحج ذلجمصثاظنظاجع مجسثاحجمصاقظتج جمصفرةجداظنظاجن ظمججمإلم اظ ج
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سسماجج ظاجسداظنظاججهظزجمصياظاجسمص لةم جمص،أباجس نساحجمصاة
 موب،تجمصابي،صؤجسسسماجمصااظنظاجسغاة ظجل جمصثاظنظا 

جمصثاظنظا"دججللظصسؤجس سااعجمصثاظنظاجداكحجآصا  6 جأ ا ؤ مساجع مجج"
بظنلاجمصناظسظاجسمصااةعا ج لوموجأ ا ؤج سااعجسللظصسؤجمصثاظنظادجج

 ل ججل هظجلفةثؤجسل ظأؤجداكحجلمم  ججسمص ة ة
جل ج  7 جمصثةم ؤجمص في  جص ثاظنظا جمصاظل ؤ جم شتظصجججدمص   اؤ لل  

جما  ك، جلل ،لظاججآسمصابا جمصةسااج  جمصي ظ جغاة اجمصلظل ؤجيا
جأة ظ ه جمصاظصاؤجسم ق رظظمؤجغاةج جسعصعج  جلساح ج ظياؤ مم اظناؤ
لنس ؤجمصك ةسناظ دجسياجمصفظ اجمص اجم  جياهظج نساحج ذلجمصال ،لظاجج

جيظ ج ك .ؤجمس تةمججسللظصسؤج جمصثاظنظاجل جقثح بظنلاجمصيةمرجج ذل
ةس،مجلة .لؤججد ك، جعظصاؤجسم  جعظظةج فاا هظجص ان ه كا جمإلم اظناج

جلاظجمتثةجع مجملكظناؤجمص،ب،تجمصمجمص ا،مح 
مساجع مجبظنلاجمصيةمرماجسمصااةعا ججدجج لوموجمصثراؤجم صك ةسناؤ  8

ع مجمس تةممجمصتةلظاجم صك ةسناؤججمويةمظجسمصاباآاججأثجس ف.اوج
ظمرةجأعاظصهظدجسعصعجصك، ج ذلجمصتةلظاج ف .ظجدنسحجرقااجماك ج 

مس تةمل جدظ ضظيؤجصثاظنظاجمخةىجص ياا جمصسةمرةجم م اظناؤدجسمبرحج
دظس تةممجأ،ميوجلظصاؤجسغاةجلظصاؤج ،سا ؤجص اساعجمس تةممجمصابرظاجج

سع اه جم خذجدلا جم ع ثظرج  ،مةجأاماجصباةجمصالةيؤججججدم صك ةسناؤ
م صك ةسناؤجس ،عاؤجمصساه،رجص ابظيعجسمص فةمظاجسمصااظنظاجججمصاظصاؤ

 مصاة ث ؤجدظس تةممجمصابرظاجم صك ةسناؤ 
جو ا ؤج  9 جمص، ظ اجمصفك،لاؤ جمصيةمرماج اساع جبظنلا جع م مسا

مصتةلظاجمصفك،لاؤج  نةمةجمصاةمماجس نساحجمصاة ظاجسمصتةلظاجج
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اجمصر اةةججآسمصابا  صأليةمظم خةىجسعصعجص لوموجمصثراؤجم صك ةسناؤجج
جمصثاظنظاجصمس تةممجمصلظمجج سمصا ،س ؤجسل بظ اؤجمصر ةدجسم ظأؤج ذل

 ديةرجم لكظ  
ياجمصلرةجمصةقاادجمصكقاةجل جمصال ،لظاجج   ،ساعجن ظ ج   اؤجمصثاظنظا.10

جص ياا جمصسةمرةجم م اظناؤج ج ساعجل جقثحج لكظ اجلل ،لظاججمصاهاؤج
   اجل جمصاتسنظاجغاةججدجأاثجمن جسياجدلضجمصةستج جممإلم اظ ج

لاظر ؤجج  "   Alternative Lendersمصاظصاؤجمسجمصايةضا جمصثةم ا ج"
ج جلع ج سالهظ جمص ا جمصةقااؤ جلل ،لظاججمصال ،لظاجم م اظناؤ لكظ ا

جيظ ج بظكج ااظاج ظم ؤجل جمصثاظنظاجمص اجل جشةنهظجمإلم اظ ج دجدظص ظصاج
جمتثةجع  لوموجمص،ب،تجمصمجم م اظ ج ج ساعجأظصاظجج مجمصفةجل جلاظ
ج  هةجمصفظجؤججيةصج ا،محجلف ا ؤجعماجلتظأةجل ةناؤ دجسل ج بظ

جل ج جقةر جأ ثة جصمس .ظظةجل  جلاظر ؤجمصال ،لظاجم م اظناؤ ص ،ساع
 .سظسجل ،يةةجسعماجب ؤمصال ،لظاجمصةقااؤجمص اج اجدظو

س،م م  اة لع لةسر مصول  مد ةما    لكظ اجلل ،لظاجمإلم اظ جم جظسرجج.11
لكظ اجلل ،لظاججل جمص ةميؤجمص اجم  جياهظج سااعجمصثاظنظادجأاثجم ج

جمصثاظنظا مإلم اظ ج جلوسظي جع م ج ي اةي جداكح  مصاب اا ج مع اةا
جمصمج جق،معةججص فر،تجع مجمصثاظنظاجدظإلس بظظ أة جلفةظةجس  ثا 

فةظةجلنثيظججممجلت  ظاجلةص  في جل جبف هظجس ي احجم خ ظاجسمس ت
ص فااحجمصال ،لظاجياجق،معةجداظنظ ه دجألظجأظصاظجيظ جلكظ اجم م اظ ج
  ،رجناظعجججةمةةجص ياا جم م اظ ج ل اةجع مجمص  ثايظاجمص اج ن تةججج
مصثاظنظاجلثظشةةجل جلرظظر ظجم ب اؤجل اابؤجمصثاظنظاجمصةقااؤجمص اجج

 جةمةة   ص ج ك جل ،يةةجل جقثحدجلاظجمب ججعب جلنتسصاظاجس فةمظا
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جم بمأظاجمصيظن،ناؤ 12 جمصيةمرماجسمصااةعا ججد جبظنلا جع م مسا
جإل جمصيظن،ناؤ جمص نهاماجسلوسظيججلةمجلؤجم أة جلظنفا صوممج ظيؤ

مصتةلظاجمصاظصاؤجدا جياه جمصاتسنظاجمصاظصاؤجغاةجمصارةياؤجسشة ظاجج
سشة ظاجمصتةلظاجم يرظهجع ججججص ةقظدؤجمصاظصاؤججغاةجمصتظضلؤججمصةيع

جم م  جمصثاظنظا جمصر ؤ جعما جلل ،لظا جسأمؤ جلل ،لظاججاظناؤ صاك ا
 مإلم اظ  

ج ،ياةجمن اؤجلل ،لظاجم م اظ ج 13 مساجع مجبظنلاجمصناظسظاجياججد
مصةستجمص اج ج  ا عجأس،مقهظجدك.ظاةجمم اظناؤجمصب ةجياججةسىج ةسامج

 .من اؤجلل ،لظاجمم اظناؤجص تظيجظسرجلساعجمصثاظنظاجم م اظناؤ
ع مجبظنلاجدجي،منا ج"مصناظسؤجمصا،أةة"مص بظس جسم ننسظمجدا جمص 14

جأاظمؤجج جسمننسظمجق،منا  ج بظس  مصناظسظاجسمصااةعا جمصنلاجنف،
 سخر،باؤجمصثاظنظاجسعصعجيااظجم ل  جدظصثاظنظاجمصثةم ؤ 

جمصثاظنظا 15 جمص بظس جسم ننسظمجياجساؤجمصثاظنظاجص ظمظاج ثظظت مساججد
جأ جلسا،عؤ جمصان ،ما جمصاف اجسمصةسصاجص ثبا سظساؤججمص اساعجع م

ل،أةةجل جخرظمصجمصثاظنظاجمص اج   اج مجل جمصثاظنظاجمصاظصاؤجج
صا  جلاظر  هظجلف اظجسعثةجصأليةمظجسمصاباآاججسج،مناجأظماجم م اظ ج

 مصفةسظ 
ص ن  ظاجمصاظصاؤججدجمصذيجمناحج  ثا جللةمجمصكاظ جمصيظن،ناجمصلظصاا 16

فظمرةجج  جد فةمةج ،مؤج حج اظ جياجموس،م جمصاظصاؤجمصلظصااؤدجسعصعجص فنا
جمصاتظأةجم أ ةمزمؤجج جمصاة ظاجسمصاتسنظادجس ياا  جيا مصاتظأة

جأياح جسمصك اؤجداكح جموس،م ج مصر اةة جنوم ؤ جل ج ص لومو سمصفة
 جججججج م أ اظتجمصاظصا
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سضعجآصاؤجصفاظمؤجمصثاظنظاجمصاتراؤجسضةسرةجمخذجل،مييؤجمصلااحجج   17
ع مججاعجمصال ،لظاجمصتظبؤجد جسم س لممجعب دجفضظيؤجفصمجأي جج

 دالةيؤجلب.ذيجم س لممجعب جسمص ظمؤجل جعصع جج
جمصيةمرجج   18 ج  تظع جمصلااح جع  جمصا ،يةة جمصثاظنظا ج ظيؤ جل  م س .ظظة

مصلااحجدفظصؤجم يةمأجياجم س ةمنؤدجفعجج  فثيظت  م م اظناجمصابظساجص .ظظيج
مسا أ  مك،  م قةمل لنتس   سلثباظ  ع م ظرمسؤ سمضفؤ ع  
شا،صاؤجلف. ؤجم ق ةملدجسداظجمااحجعصعجلةم،ناؤجمصلااحجل جخمتجج
جس ك، جقظلتجدظ س ةمنؤج اج مصاتسنظاجأسجمصاة ظاجمصانظ  جدهظ

سة  ججأذصعجمماظ د سسضع آصاؤ صاةمقثؤ سي  فقةمل م يةمظ س 
   سة  يظرمةجشهةمؤجع ج  ،رجلةم،ناؤجمو  سفبةمر
ج جيإ  جسث د جلاظ ج يةممصثاظنظا جص اتسنظاج مصثةم ؤ ج بظيناؤ أأنبتجج فعملاوة

 يةمجيهاظجأعا جصلاممهظجسل   ثظ ه جسمنظعةجعصعجج  ونهظلبهظجس ف ا هظجج  م س .ظظة
مصال ،لظاججدر،رلجأ قةجيلظصاؤجدبظاجع مجج  مصاتسنؤجع مجم تظعجمصيةمرماجظمخحجج

ج  سدظص ظصامصان تةجؤجل جق،معةجداظنظاجمصلاماج سمصةدحجس ي احج مصك.ظاةزمظظة
 مصتنظمةجدإظمرةجألقحجص اتظأةجمصلظلؤ 

 
   الخالصة والتوصياتسادساً:  

لرةرم   ظلظ  ص ي ظ  مصارةيا يا مصلةمة ل  ظست   مصثةم ؤ مصثاظنظا أبثفت
 مصن  ظاجمص ب اااؤ أبثفت سصية مصلظص جص لوموجفظمرةجلتظأةجمإلم اظ د

ص،ضعجض،مدطجج مصك.ا ؤ مصنثح م ثظ  ع اهظ  ن ،جا عةمةة  ،مج ج فةمظا
س بظج ثةزجأ ااؤجقاظمجمصن  ظاجمص ب اااؤجياجج دع مجفس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤ

جمصلةد جلع  ثباد اؤظسصبظ  سمس  مصهظ مصثةم ؤد مصثاظنظا ساظسظاجص  لظلح
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 مصثاظنظا س ثظظت مصالةيؤد نيح شةنهظ ل ج سخظبؤج شةم ؤجعظلؤ آصاظا د،ضع
ج ل ثة ص ثاظنظاد سأبا سن ظم س ةم اساؤف ضا ج مصثةم ؤ جفنهظ  أ   فع
 د اؤ مصفظصا مص،قت يا مصا يةلؤ مصةست ع اهظ  ل اة مص ا س ةم اساظامإل

مصثةم ؤجج مصثاظنظا دة ج  ةرك أ ج مصلةداؤ مصةست مص يةمدجسع م  نةمعجعس ؤ
 سمصاثظظبج مصناظسظا  ب.اذ مصي ظعظاجسف ج  ظيؤ يا ص  ظمؤ سمعة لن يثح

 أجح ل ج  ع اظظ ظ ج، ةيج عظلح إلظمرةجمصثاظنظاجمصثةم ؤج ، مص ،جاهاؤ
جججسمصاس الاؤ  فيا جمص يةمجياج ظيؤجمصي ظعظاجم ق رظظمؤجج

مص،سا ؤجج للظ ج )مص ي اةمؤجسمصثةم ؤ(ججمصثاظنظا ل ج مصب،عا ج  م مس تةمم مك، ج قةس
مص ي اةمؤجججمس تةممجمصثاظنظا ماك جدجأاثجمصال ،لظا إلظمرة يظمةة مو قة

 ص  ياا  سمصي،مصا موسصاؤ إلناظاجمصباظعج اجغاةجمصا ر ؤمصثاظنظ سأسظصاا
 يا مصلاح دةاسدججمصثةم ؤ مصثاظنظا ص ف اح مصلاح أأةججعصع دلة  اكح سمص ا
موسظساؤجج مصياظمظ ع م مصف.ظظج يا منظ   مصثاظنظاجمص ي اةمؤ ل ج لثبا فأظر
جمصياظس  سن   سمصا.ظياؤ سمصا،ث،قاؤ  ظصةقؤ
جمبث ا زخ  م  نظا يا مصثةم ؤ مصثاظنظا ث،رة مس اةمر سلع   ثاة

 سمصا،مرظ سمص كظصا  سمصاتظأة مص.،ممة دلبظمؤ  ةرس أ ج ص اتسنظا
 ل  اةة يهاجداظنظا مصثةم ؤد مصثاظنظا مصناظسظاجص ثبا  ب.اذ قثح مصمزلؤد
 سأظسما مصا ظأؤ سمصارظظر مصثاظنظا لبائا ص وممة ن ةم ج ل نظرعؤ د، اةة
 سج،ظ  ، مص  ااةما صا،م ثؤ مص ة ج أياح س ل ثة مصثاظنظاد جاع

 مصناظسظا لقح م ع ثظر يا ثث، ظ ج مو قة مصاك،نظا  ةخذ مس ةم اساؤ
 مص ةمداةد  ذل مصيةمردجسدظس تةمم م تظع سلاظرسظا موخمقاؤ سمصالظماة
 ص اتسنظا ماك ج مصتةلظاد  يةم  سم .ظقاظا مص .ظ   لذ ةما فصم فضظيؤ

 مصلا اظا يا مصثةم ؤ مصثاظنظا  ف اح ظلجج يا  ثاةة خ ،ما  في ج أ ج
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مصمجمصسباجلعجمصثاظنظاجمص ي اةمؤجص فيا جمصبا،جسم زظ ظرجج مص ب.اذمؤ جبثظ  
 م ق رظظيجسمصاس الاجياج ظيؤجمصس،منا 
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