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 تمھید 

السیاسات وضعت   للمحافظة على    أمام  اإلقتصادیة  جائحة فیروس كورونا صانعي  تحدیات غیر مسبوقة 

لف باھظة، تمثلت كُ   العالمیةقتصادات  اإل  الجائحة  كبدت حیث  .  االستقرار االقتصادي والمالي واإلجتماعي

النقدیة   التدفقات  تراجع  لمعالجة  الحكومیة  اإلعانات  وبرامج  الصحیة،  األنظمة  على  الھائل  الضغط  في 

 وإفالس الشركات.للشركات واألفراد، ووضع خطط للتعامل مع حاالت فقدان الوظائف  

خصوصاً في كیفیة التعامل مع العمالء ،  صناعة المعلومات اإلئتمانیة  أمامكبیراً  تحدیاً    جائحةال  ت شكلكما  

حول    ؤیتین، رفیما یخص البیانات اإلئتمانیة السلبیةبرز    الجیدین الذین تأثرت تدفقاتھم النقدیة سلباً بالجائحة.

خالل   ھذه البیانات   وقف أو تعلیق اإلبالغ عنفي    ، تتمثلبسبب األزمة  المستحقات التأخر في دفع  معالجة  

أن حدوث تأخر في  األولى    الرؤیة   یرى مؤیدو  .بغض النظر عن تصنیف العمیلأو اإلبالغ عنھا    األزمة

ال ینبغي    ،بالتالي  .لیس نتیجة الختیار المقترض نفسھسداد القرض سببھ ظروف خارجة عن إرادة العمالء، و

تعلیق اإلبالغ عن المعلومات    التصوریقترح مؤیدو ھذا  في سجالتھم.    اإلئتمانیة السلبیة  أن تنعكس المعلومات 

  تمثل ت ف  الرؤیة الثانیةأما    .اإلئتماني  تصنیفھم محددة، حتى ال یتضرر  فترة زمنیة  اإلئتمانیة للعمالء الجیدین ل

ن البیانات  أ  حیث   ،ت لظروف خارجة عن إرادة العمالء الجیدیناإلبالغ عن البیانات السلبیة حتى وإن كانفي  

  . بشكل یأخذ باالعتبار ظروف العمیل الجید   التصریح عنھا، یجب  أخیر سداد األقساط المستحقةتبالمتعلقة  

من الممكن إعادة جدولة التسھیالت المقدمة للعمالء الجیدین أو تقدیم ضمانات إضافیة.    ،على سبیل المثال

التدابیر   للعمالء، مع وضعتعكس أنظمة التقاریر االئتمانیة الموقف الدقیق والحقیقي    من الالزم أن  كما یرون

   الجیدین.لحمایة المقترضین في األزمات الالزمة 

، ومساعدة البنوك  مخاطرالإدارة  دورھا المتمثل في تعزیز    منصناعة المعلومات اإلئتمانیة  بھتمام  اإل  ینطلق

كذلك تبرز    .تخاذ القرارات اإلئتمانیة المبنیة على تقییم دقیق للعمالء، وتعزیز الوصول إلى اإلئتمانإ على  

، والمعیار الدولي للتقاریر  )(IIIتطبیق متطلبات بازل  في  أھمیة ھذه الصناعة في دعم جھود البنوك التجاریة  

 )، وإختبارات األوضاع الضاغطة، وبناء أنظمة اإلنذار المبكر.IFRS 9(  9 المالیة رقم

تساھم من شأنھا أن  ، حمالت تطعیم وطنیة  2020عام  بدأت العدید من دول العالم منذ نھایة  من ناحیة أخرى،  

ً في تسریع وتیرة التعافي االقتصادي بغض النظر عن المدى ا   بعض جزئي ل  فتح  إعادة  مع  لزمني، خصوصا

   ألزمة فیروس كورونا المستجد.  المصاحبة العام اإلغالق إجراءات  وتخفیف االقتصادات 
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، وكیفیة التعامل  ئتمانیةصناعة المعلومات اإلعلى    اآلثار الواضحةفي ھذا اإلطار، كشفت األزمة الحالیة  

ضرورة أخذ الدروس المستفادة من الجائحة الحالیة  ب برز االھتمام    ،لذا  .مع البیانات اإلئتمانیة لعمالء البنوك

 فترات األزمات. في    وكان ذلك في الفترات اإلعتیادیة أ   ، سواءً المعلومات اإلئتمانیة  وإنعكاسھا على صناعة

في مجال اإلصالحات    األعضاء  مواكبة دولھصندوق النقد العربي على    اً منحرصوفي ضوء ما تقدم،  

المناقشات بناًء على و، في المنطقة العربیة إلى تعزیز االستقرار المالي الھادفةاالقتصادیة والمالیة والنقدیة 

في   تمت  في التي  اللجنة  أمانة  مشاركة  من  وباإلستفادة  اإلئتمانیة،  للمعلومات  العربیة  اللجنة  إجتماعات 

وبالتشاور مع المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، ،  ئتمانیةإجتماعات اللجنة الدولیة للمعلومات اإل

صناعة المعلومات اإلئتمانیة في الدول  إدارة المخاطر في  تعزیز  تم إصدار المبادئ اإلرشادیة التالیة حول  

وأھدافھ الواردة في    ،أن تطبیق المبادئ یخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده  التنویھ  مع  ،العربیة

 .والنظام المالي القائم لدى كل دولةنظامھ األساسي  
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 حول رشادیة إمبادئ 
 صناعة المعلومات اإلئتمانیة في الدول العربیة  إدارة المخاطر في تعزیز 

 

 ) 1المبدأ (

في جمیع األوقات بما یعزز  للعمالء  أن تعكس أنظمة التقاریر االئتمانیة الموقف الدقیق والحقیقي    من األھمیة

بما في ذلك  بشكل مستمر،  الكاملة للمعلومات االئتمانیة  الدقیقة  تعزیز المشاركة  من خالل  ،  من مصداقیتھا

 .1فترات األزمات في  وفي األوقات العادیة أ ، سواءً البیانات اإلئتمانیة السلبیةاإلبالغ عن 

 ) 2المبدأ (

السلبي  تبني األثر  من  للحد  مناسبة  اإلئتمانيلألزمات    آلیات  السجل  الجیدین  على  تأثرت  ،  للعمالء  الذین 

تدفقاتھم النقدیة بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفیف األثر السلبي على جدارتھم اإلئتمانیة، 

 ومدى إمكانیة أخذ ذلك باإلعتبار في تقاریرھم اإلئتمانیة. 
 

   )3المبدأ (

الجیدین   العمالء  توجیھ  الممكن  األزمات  من  معلأثناء  معھ  لتواصل  والتفاوض  جدولة   ابنوكھم  إلعادة 

   .أسباب تعثر العمیل الجید إلى في التقریر اإلئتماني  اإلشارةمن الممكن  كما أنھ .التسھیالت 

 ) 4المبدأ (

من المناسب قیام المصرف المركزي بإصدار تعلیمات حول المدة الزمنیة المناسبة لإلحتفاظ بالبیانات السلبیة  

   . المالي في تقاریرھم اإلئتمانیةلعمالء القطاع 

 ) 5المبدأ (

لوصول إلى تقاریر االئتمان لن  اللتأكد من أن حق    التقاریر اإلئتمانیة،تشجیع رقمنة عملیة الوصول إلى  

عات خالل األزمة، في ضوء الزیادة  االنزوالشكاوى  ، وإیجاد اآللیات المناسبة للتعامل مع  یتأثر أثناء األزمة

تشجیع تطبیق التقنیة المعلوماتیة لتلقي الشكاوى وحل  كذلك من المناسب،  .  المحتملة في الشكاوى والنزاعات 

 .النزاعات 

 
 إنما یشمل أي أزمة إقتصادیة أو مالیة بشكل عام. ومفھوم األزمة في ھذه المبادئ ال یعني بالضرورة أزمة فیروس كورونا المستجد الحالیة،   1
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 ) 6المبدأ (

البدیلة   البیانات  مع  التعامل  كیفیة  معاییر ومبادئ حول  الرسمیة ھا  استخدامووضع  الجھات  والتنسیق مع 

 ومستوى مخاطرھا. 2إستخدام البیانات البدیلة إیجابیات التوازن بین  مع مراعاة، األخرى

   )7المبدأ (

من  ،  لدى شركات ومكاتب اإلستعالم اإلئتماني تطویر قواعد بیانات المعلومات اإلئتمانیة  ل   مع الحاجة المستمرة 

ن تكامل  أ  إذ مواصلة جھود تطویر أنظمة مركزیات المخاطر المصرفیة لدى المصارف المركزیة.  المھم أیضاً 

المالیة  المؤسسات  لدى  المخاطر  إدارة  فعالیة  من  ویعزز  إیجابي  أثر  لھ  القاعدتین  تعد مركزیة    . ھاتین  كذلك 

 . النظامیة للقطاع المصرفي لدراسة المخاطر  مھماً  مصدراً  لدى المصارف المركزیة،  المخاطر المصرفیة  

   )8المبدأ (

توسیع  على  تدریجیاً  والمؤسسات   العمل  المالي  القطاع  مؤسسات  جمیع  لتشمل  اإلئتمانیة  البیانات  قاعدة 

ن، وشركات  ائقیوالس  المركبات   األراضي والمساحة، وإدارات ترخیص   ھیئات مثل:  الرسمیة ذات العالقة (

والبحث عن السبل    )المحاكم المعنیة بالقضایا المالیةو،  ضریبة الدخل  ھیئات ، وواإلتصاالت   المیاه والكھرباء

نظم   كفاءة وشمولیة  یعزز من  بما  الحدیثة،  المالیة  التقنیات  اإلستفادة من  ذلك من خالل  لتحقیق  المناسبة 

   المعلومات اإلئتمانیة.
 

   )9المبدأ (

مخاطر تقییم  ل  معززةداة  أبحیث توفر    ضمن قاعدة المعلومات اإلئتمانیة،تجمیع البیانات المالیة للشركات  

 بإلتزاماتھا. یفاءعن قدرة الشركات على اإل  أوضح وأشملصورة تُعطي و  ئتمان،اإل

 

 
 

 
إنما یتم الحصول  ، التقلیدیة التقاریر االئتمانیة  حول العمالء ال یتم الحصول علیھا من إضافیةیُمكن تعریف البیانات البدیلة أنھا بیانات أو معلومات   2

المعلومات، علیھا من مصادر موثوقة أخرى، حیث تُعتبر ھذه البیانات مكملة للمعلومات اإلئتمانیة وعامل مساعد في صنع القرار اإلئتماني. لمزید من  
" الصادرة عن صندوق  میة األخرىالسیاسات التوجیھیة حول استخدام البیانات البدیلة وكیفیة التنسیق مع الجھات الرس"من الممكن الرجوع إلى ورقة  

 المنشورة على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي. 2020النقد العربي في عام 

 



 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 

 ) 10المبدأ (

الخاصة   البیانات  تضمین  سبل  لدراسة  اإلئتمانیة  المعلومات  وشركات  المركزي  المصرف  بین  التشاور 

مالءمة لتضمین قاعدة المعلومات بالشیكات الُمعادة ضمن قاعدة البیانات اإلئتمانیة، إضافةً إلى إیجاد آلیة  

 . قود المشتقات المالیة غیر المدرجة في السوق المالیةاإلئتمانیة للبیانات الخاصة بع

   )11المبدأ (

السیبراني،   المالي، واألمن  القطاع  بیانات عمالء  یحافظ على خصوصیة  بما  التشریعیة  المنظومة  تعزیز 

 وحمایة المستھلك المالي. 

 )  12المبدأ (

عقد إجتماعات تشاوریة مستمرة بین المصرف المركزي والبنوك التجاریة وشركات المعلومات اإلئتمانیة،  

ار إحتماالت  مع  التعامل  كیفیة  إتخاذھا  لبحث  یتم  التي  الدعم  حزم  سحب  جراء  التعثر  نسب   خالل تفاع 

 األزمات.

 ) 13المبدأ (

على جوانب  مستقبالً  واالنعكاسات  المركزي،  المصرف  قبل  من  األزمات  من  الُمستفادة  الدروس  حصر 

 صناعة المعلومات اإلئتمانیة.

 ) 41المبدأ (

التي قد    البیانات اإلئتمانیة غیر الدقیقة  تعامل معقیام المصرف المركزي بوضع آلیات واضحة حول كیفیة ال

، مع توضیح كیفیة وإجراءات تعامل مكاتب وشركات المعلومات اإلئتمانیة مع  تظھر في التقریر اإلئتماني

 البیانات غیر الدقیقة والفترة الزمنیة الالزمة للتصویب. 

 ) 51المبدأ (

للمصرف   والمیدانیة  المكتبیة  الرقابة  اإلئتمانیة، ووضع خطط  تعزیز  المعلومات  المركزي على شركات 

و اإلئتمانیة،  المعلومات  للتفتیش على شركات  مناسبة،  طلب سنویة  دوریة   الرقابة  أغراض  تحقق تقاریر 

 .ھذه الشركات  أنشطة على شرافواإل
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 ) 61المبدأ (

المعلومات االئتمانیة، وأدوات قیام المصرف المركزي بوضع تشریعات خاصة بحوكمة شركات ومكاتب  

وسیاسات فعّالة من قبل المصارف المركزیة للتحقق من مدى اإللتزام بمبادئ وتشریعات الحوكمة في إطار 

 . بتطبیق مبادئ الحوكمة المعلومات اإلئتمانیةإلزام جمیع شركات ومكاتب و أعمال الرقابة.

 ) 71المبدأ (

المعلومات اإلئتمانیة، ومواكبة أفضل الممارسات الخاصة بصناعة    ومكاتب شركات  بناء قدرات العاملین في  

 المعلومات اإلئتمانیة. 

 ) 81المبدأ (

التقییم اإلئتماني السیكومتري   تبني   (Psychometric-Based Credit Scoring)دراسة مدى إمكانیة 

جنباً إلى جنب مع التقییم اإلئتماني التقلیدي، بما یشمل المخاطر والتحدیات المرتبطة بإستخدام ھذا النوع من  

 التقییم. 

 ) 19المبدأ (

النظر في مناسبة قیام المصرف المركزي بالتنسیق مع الجھات الرسمیة في المضي قدماً في إصدار قانون 

فیذیة فعالة لھ، من خالل تطویر سجل إلكتروني مركزي لتسجیل ضمانات لألصول المنقولة، وتبني آلیات تن 

 الضمانات. 

 ) 02المبدأ (

تعزیز أوجھ اإلستفادة من التقنیات المالیة الحدیثة في صناعة المعلومات اإلئتمانیة، مثل الحوسبة السحابیة، 

عمیلك   إعرف  ونماذج  الرقمیة،  والھویة  اإلصطناعي،  والذكاء  ووالبلوكتشین،  مراجعة  اإللكترونیة. 

االبتكار في مجال  فرص  وتطویرھا بشكل یعزز    ، التشریعات الناظمة لعمل شركات المعلومات االئتمانیة

 المعلومات االئتمانیة. صناعة
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 ) 12المبدأ (

ت للمعلوما  ومتطورة آمنة   تقنیة أنظمة توفیرو أھمیة وجود خطط إستمراریة لشركات المعلومات اإلئتمانیة،  

 في كافة األوقات. المعلومات اإلئتمانیة شركات  عمل نجاح لضمان وترقیتھا بشكل مستمر،
 

 ) 22المبدأ (

المعلومات اإلئتمانیة    ومكاتب   شركات قیام المصرف المركزي بمتابعة وتقییم خطط إستمراریة العمل لدى  

معتمدة من   من وجود خطط وسیاسات  ومیدانیاً  مكتبیاً  والتحقق  بشكل مستمر،  المخاطر  إدارة  وسیاسات 

مجلس إدارة المكتب أو الشركة، تأخذ باإلعتبار كیفیة التعامل مع تداعیات الكوارث الطبیعیة بشكل فعّال، 

 إصدار التقاریر اإلئتمانیة عند حدوث األزمات أو الكوارث الطبیعیة. یضمن مواصلة تنفیذ األنشطة وعملیات  
 

 ) 32المبدأ (

المعلومات اإلئتمانیة، وكیفیة الحصول على التقاریر اإلئتمانیة،    شركات ومكاتب تعزیز وعي الجمھور بدور  

 بما في ذلك إعداد وتوزیع نشرات توعویة من خالل المؤسسات المالیة. 
 

 ) 24المبدأ (

بالتعاون في مجال تبادل المعلومات   الخاصة  األطر القانونیةقیام المصارف المركزیة بدراسة    النظر في

 .عبر الحدود، وتوقیع مذكرات تفاھم بھذا الخصوص االئتمانیة 

  


