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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

 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 جج
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

مىظ جيىظصهىةمجمصةيانىىىىاجلبهىظج ،ج ،ياةجمصال ،لىظاجسزمىظظةجمص،عاجدهىذلجمصياىىىىظ
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
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 المحتويات
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 1تمهيد 
 

 ذلجمصاةأ ؤجع مجل،ض، ج لاا جظسرجججياجج  ة وجم   اظلظاجياجمصةستجمصلةداؤ

س ،ساعجقظعةةجمصلمقظاجدا جمصي ظ جمصاظصاجججدمصاا،تجمصاظصاجياجم ق رظظجمصاظصا

جمص لظلحج جأاث جل  جسمويةمظد جسمصا ،س ؤ جسمصاتسنظاجمصر اةة سمصارةيا

جسمصارظرمج ججهؤد جل  جمإلن ظج جسلتسنظا جمويةمظ جدا  جمصلمقؤ س ب ا 

ججدجسعصعسمصاتسنظاجمصاظصاؤجل ججهؤجأخةى ق ةملجظخظرجسمإلتصجمإلميااظ

جمص لظلحجدا ججسمص ا،محجسمص ةلا دجدهةمجأاظمؤج لرظصحجمويةمظجس بااطجقظعةة

ياجمصةستجج ثا  جلومةجل جمإلزظ ظر فيا جوجحججمصاس الظاجسمصي ظ جمصاظصا

يةمظجلعجمصي ظعظاجسمصاتسنظاججضآصؤجننثؤجمص لظلحجدا جمصاس الظاجسموججمصلةداؤ

جج لّةلجمصلةمةجل جمص لظلماجخظرجج ذلجمصف يؤجصب، جل جم س  متج جج اظججدمصاظصاؤ

ج جمصا.ظياؤد ج لةلجسعةم جفصم جمصاتسنظاجسم شتظصجفصمجججفضظيؤ  جل  مصلةمة

ج جنظجاؤجع جمص لظلحجلعجلتسنظاجلظصاؤجخظرججمإلأظرجمصةسااجفأ اظتعا اظاج

ج
جظميةةج ج ،ساع جج لظلحجف  جملوز جمصاظصاؤ جمصتةلظا جل  جمصاا،تجمصان .اةم  ل 

صألل دجصاظجمب ،يجع ا جل ججدجمصذيجمل ثةجلتشةم جع مجمص يةمجم ق رظظيجمصاظصا

جج ،ساعجصيظعةةجم ظخظردجسزمظظةجم س قاظرماجمصاب سؤجسللة اجم س همكدج اظج

جمإلن ظجاؤصجمتظي جمصباظأجمصارةياجدةيع جسججدس لومو جياجمنظ   لن ،ىججريع

 ج لاا جمصاا،تجمصاظصاججفجةمةة ججفضظيؤجصت  جيةصجعاحجدمصةخحجداكحجعظم

جمسل  جياجباا ج   لظاجمصةستجسمصال،اجصفاظةجأياح جياجمإلق رظظج

ج

 
 تشكر أمانة اللجنة العربية للمعلومات اإلئتمانية، مصرف لبنان على إعداد مسودة هذه الورقة. 1
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 اإلستعالم اإلئتماني أوالا: 
 

ج ،جلل ،مدج كا جأ ااؤج لاظر ؤجس ،زمعججس جاع يا مإلس لممجمإلي اظنا  اظ

 ج ذلجمصلمقظاجيةمظجأسجأصاتسنظاج مصال ،لظاجمصا ل يؤجدةظم جمصلمقظاجمصاظصاؤ

ج ك، جدا ج جلظ جم ي اظناجعظظة جم س لمم جمنظعة جسعاميهظ  مصاتسنظاجمصةميبؤ

جلف ا ا  جلي ةضا  جع  جسمعاؤ جقةمرما جأخذ جع م جمصايةضؤ   دجمصاتسنظا

 دظصةيع مص ومله ججلة كوةجع مجلل ،لظاجأ،تجظم،نه جياجمصن، جم ي اظناجس

 
عبرةجأظس جياج ك،م جمصثباؤججن اؤجم س لممجم ي اظناججأ اكحججياج ذمجمصناظ دجج

ج جمصاظصاؤ جمصفر،تجع مجمصتةلظاجأس اج ياجأيجظسصؤدمص ف اؤ جص نهاح سظساؤ

    لا ظسرم  أس يةمرجمصاظصادج اظجماكبهظججمإل  د فضظيؤ  فصم أنهظ  لوز ل مصاظصاؤ

لظل ا جلعججا مصيلظ   يا  ،ساع ن ظ  م س .ظظة ل  م ي اظ  صألشتظص غاة 

جس ااحجمصارظرم ج   جموسمصاتسنظاد جمإلجسشتظصد مصي،معةدججسجةم ماد

جسس جدظ تظعجج  يباظاجمصال ،لظادمصالظماة جمصال ،لظاجمصا ل يؤ ج ةي  ج تل  مص ا

ن ظمجيلظتج  اؤجمإلس لممج اجعثظرةجع ف جأن ي اظناؤجسمص ن ا.اؤ مصيةمرماجمإل

تظأةجلف.  ه ججموسظجمصايةضا جدال ،لظاجل،ض،عاؤج نظعة  جع مج ي اصجل

 ناحجص ايةضا جج س ،ساعجلف. ؤج ن ا.ظ ه   دس ت.اضجلرظرم.ه  دم ي اظناؤ

لكظناؤجمص،ب،تجص اي ةضا جعسيجمصيةرةج)مصسةمرة(جم ي اظناؤدجداظجياه ججف ،ساعجج

بفظاجمصااظرمعجمصر اةةججسأجي اظناؤجمصر اةةدججبفظاجمصا .ظاجمإلأشتظصججمو

 سمصاة ظاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجمصفس  ج
 

ج ل  ججظناجآخةد جيا جمإلج ا ةك جمص.ظع ؤ ي اظ ظسرة جمصسهظا جل  جلقحعةظ  د

لوسظيجخةلؤجم س لممججسمصاة ظاجمصر اةةجسمصا ،س ؤجمصفس دججسشتظصدججمو
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ج جسم ي اظناد جسلوسظيجمصثاظنظاد جسمصان تةلا د مصاب اا ججسمصن  ظاجمصبيةمؤد

يلظصاؤجن ظمجج جلاظر ؤج حجل ج ذلجمصسهظاج ،جضةسرةجص ةلا جفسمصااةيا  ج

مصذم جماك ، ججدجمص يةمةجم ي اظنادجدظوخصجلوسظيجخةلؤجم س لممجم ي اظنا

جم ي اظناؤ  جمصال ،لظا جص ةمست جمص اكا  ج آصاظا جف  جمصال ،لظاجلةمأح ظسرة

   اقحجداظجم ا:ج م ي اظناؤ

    توم جس ف احجمصال ،لظاجمصاظصاؤجع جمصاي ةضا   1

   وخذجمصيةمرجدابحجمصيةسلج  ف،تج ذلجمصال ،لظاجفصمجأظمةج  2

 مصةقظدؤجمصاظصاؤجصاف. ؤج  عجمصيةسل ج  3

 
 : مصلبظبةجمص ظصاؤ ظسرةجمإلي اظ جل  ياجمصناظ جن.ن دج ب   

 
جمص  أ ج : ي اظناؤمإلنسما جيا جمصلظمججغ اجموجأ ا جمصي ظ  سقظاجلتسنظاجل 

مصنسماج  جةاجس     سلةمرةجل جقثحجمصارةمجمصاة ويج)لة ومؤجمصاتظأة(ج

ج جمصال ،لظاجو ةمم جسلثظظصؤ جسرقظداؤ جلةمقثؤ جموسظسا ج ةيهظ شةممجفد

ج جسأمص لةلجص ةميبا  جمصن.نه د جقثح جل  جلل ،لظاجلوسظة جل  ثب،كج  ك، 

ج مص سظرمؤد جص نةمؤد جدظصاتسنظاجمصتظضلؤجج سمس تةملهظس تاع لفر،ر

    سي جمص ل ااظاجمصةقظداؤ صةقظدؤجمصارةمجمصاة وي

 
لتسنظاج سظرمؤجعظل ؤجدظصي ظ جمصتظصجج اجج  :م ي اظناج اجم س لممججظلك  اج

  دجمصاتسنظاجمصاظصاؤ  دثب،كعاظ ج)مصأأسججالاظاجببظعاؤجلا ، ؤجل جقثحجج

ج جموب ةلتسنظا جمصلظلؤ د ّسظر مص سويؤ دجمص ا،مح جمصاةمي   دشة ظا

 ساعجس ةمةجمصال ،لظاجع جج دسغاة   ل  لوّسظي مصيةسل مص سظرمؤ(

   شتظصجمصالب،ماجيةمظجسمومو
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جدةنهظ جمصاكظ اد ج ذل جدظوظم ج  ساع  ا ظز جمصال ،لظاجمصا ل يؤ جل  لومج

جل  جمصاتلبؤ جمصاظصاؤ م ي اظنا جسمصاتسنظا ججاعجج دمصارظرم سماك 

ج جلل ،لظاجل  جأخةىس ،زمع جمصافظ    دلرظظر ج لقح جمصيةرةج اظ صةمهظ

جص  جمصالةيؤ جمصااظيؤجةس يباؤ جمصيااؤ جعما جمصتةلظا جل  جلسا،عؤ لا 

جم ي اظ  جمصاف. ؤ د)ظرجظا جلةمقثؤ جل ججأ دخةلظا جمص بثا  ن اؤ

ج جص  ،مة جمصاتظأفم أ اظت   ( جةظمرة ج  لا ج اظ جصةع جأد ج كاا اؤ ظسمر

 ببظعؤجم ي اظ  ج

 
لوسظجم لاجج  :خةلؤجمص يظرمةجم ي اظناؤجدا جمصي ظعا جمصلظمجسمصتظصج  سلوسظج   ج

جمإل جمص يظرمة جسمصتظصج ي اظناؤخةلؤ جمصلظم جمصي ظعا  ياجج ظسرم   ظلظ   ددا 

  دي اظناؤمإل سمصلاحجع مججاعجسلاظر ؤجمصال ،لظاج د  ،مةجمصثبمجمص ف اؤ

 س ،جقظي جع مجمصاةم ؤجدا جمصي ظعا جمصلظمجسمصتظص ج

 
جم ي اظناأظجظاجسفمسظداظاجمإل  ظج جم ي اظنا  فج :س لمم جم س لمم دجج  ،ر

 دمصةيانؤجصياظسجظرجظاجمصاتظأةجعبةجلبحجمصيةسلجبثحجل جموظسماجأ

 خظبؤجص اتسنظاجمصر اةة دةيعجأس جمإلقةملجمي صجمصاتظأةجسجملاظج

 سصأليةمظ  سمصا ،س ؤ

 
ج جلاوماج ى  جمي اظنا: سج،ظجأ   جون اؤج ن ظمجمس لمم  بظكجلااوماجل لةظة

 نذ ةجلبهظ:جمإلس لممجمإلي اظنادج راجياجمصبهظمؤجياج لوموجمصاا،تجمصاظصادجج

   مب  جمصال ،لظاجمصا ثظظصؤجدا جمصةميبا   1

 سمصا ،س ؤ ج  مإلقةملجصأليةمظجسمصاتسنظاجمصر اةة لثظصغمةيعج  2
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  جمنظعةجع مج ياا جمصاتظأة  3

  جسملااهظججمةيعجلن ،ىجلبحجمصيةسلجسمص نهاماج  4

  جمةيعجل جيلظصاؤجم تظعجقةمرجمص ن ا   5

  مةيعجمصابظينؤجدا جلتسنظاجمإلقةملج  6

ج  7 جل  ج)جمفة جمصاةم،ناؤ جيا جمإليةمأ دجج(Over-Indebtednessظظ ةة

 سملوزجل جمص ا،محجمصانتست 

  ظجمي حجننثؤجمص ت  جع جمصنةم  8
ج

ا نيثا  التقييم السيكومتري أو القياس النفسيالمعلومات البديلة و: ا
 

 جلل  جمصلا اظاجمصاظصاؤجمص اجمي،مجإدفناجظرمسؤجليةلؤجل جمصثبعجمصةسصادجي

أاثج جم  جججد   جعثةجليةلاجخةلظاجغاةجلي،نبؤجدمصافةسظجدهظجعسيجمصةخحج

صمجعصعدج بظصعجلس الظاجياهظجأق اظاجأسجلهظجةم جم. يةس ججفضظيؤجف نسا هظ ج

ججدجس ةمنؤجدظساه جمصاتراسمإلججدوسرم جثث، اؤجرسااؤج ابله جل جي حجأنظدظاج

 دظص ظصاج جماك ج فةمةج ظرمخجمي اظناجصه  ججج

ج
جمصناظ دج بظكج جليةل،جخةلظاجمص ظرمخجياج ذم دلضجمص فةمظاجمص اجم،مجههظ

ج:ج  اقحجداظجم اجدم ي اظنا
 

سظساؤجص ك،م ججأسج،ظجق،منا جبظرلؤج لا جمصفر،تجع مجلل ،لظاج  1

 ي اظناجص لام  ف ظرمخج
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 جقةسلجل ججؤدجأسجصةمهجعةظج ثاةجل جمصلام جصامجصةمه جأنظدظاجظميبج  2

أسجمص اج ج نسحجناطجج دصب ظمجمص رةمفالتسنظاجغاةجلا ة ؤجياجم

 أسج ي،مجدف. هظجص،قتجلفةظ  دمصةيعجصودظيبهظجد ةميؤجفصك ةسناؤ
 

ج جمإلأظرد ج ذم جيا جم ستس  جمصاظصاؤ جمصتةلظا جلوسظس ج"مصال ،لظاججفأبثح صم

مصثةم ؤ"جص فنا جناظعججم ي اظ جمصال اةةجعبةجخةلؤجمصثظص ا جمصذم جصامجصةمه جج

أسجأ مج ظرمخجفي اظناجماك جمإلأم جع ا جص ياا جج دلرةياؤأنظدظاجلظصاؤجأسج

قةر ه جع مجسةمظجفص وملظ ه  جمن تةجج ذمجمصب، جل ج"مصال ،لظاجمصثةم ؤ"جعظظةج

لقحجشة ظاجمصكهةدظ جسشة ظاجمصااظلجسدظيل،جج دل جليةلاجمصتةلظاجمصفاظ اؤ

 : صمجلظجم افاك ج ينا جلرظظرجمصثاظنظاجمصثةم ؤجم   مصن عجمإلس هم اؤجسغاة   
 

لقحجدةنظلججأك،لاجج :مصارظظرجمصبظشئؤجع جلةخماجأن اؤجأسجدةملجج  1

جسزمظرماجج جمإلصك ةسناؤد جمص ثاؤ ج ظصنسما جأك،لا جغاة أس

جمص  جسسسما جمصارةياؤدةمصان ا.اظاد جسمصنسما سسماجس لا د

 مصتةلظاجسمص ةلا جسغاة ظ ج
 

ج  2 جمصالظلماجعماجمصر ؤ: جأس جمص سظرمؤ جع ججمصارظظر مصثاظنظاجمصبظشئؤ

للظلماجدا ج اظنا جع مجسثاحجمصاقظتجللظلماجمصث ظقظاجم ي اظناؤجج

جمإلج جأةم  جع  ج سةى جمص ا جد،سظيحجسمصالظلما لبهظجج  يباؤ ن ةنت

 موجهوةجمصافا،صؤ ج

لةماجمصثفثجع مجج عةظج لرظظرجمصثاظنظاجمصن ، اؤ:جع مجسثاحجمصاقظت  3

مون ةنتجع جلب ججأسجخةلؤجلظجأسجأيجن، جأخةجل جمصال ،لظادجسلةماج

  ةنت جنجلاظ ةةجمأةىجمصر.فظاجع مجمإل
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لرظظرجمصثاظنظاجمصا ل يؤجدظآلرم :جع مجسثاحجمصاقظتجمص ل ايظاجسمآلرم ج  4

    ع مجسسظيطجمص ،مبحجم ج اظعاجلقحجيانث،كجس ، اة
 

لعجمس اةمرجمن اظرجث،رةجمصثاظنظاجمصثةم ؤدج ظ ج جدةجص ي ظ جمصاظصاجمإلس .ظظةج

جسأة جج جمإلن.ظ  جعظظما جلقح جصةمه د جمصا ،يةة جمصثاظنظا جل  جمصكثاة جمصيةر ل 

جسمصت،مرزلاظاج جدظصثةلساظا جسم س لظنؤ جع مجج دم ظخظر جسمصفر،ت ص ف ا هظ

جصلاميه جع اؤ جسخةلظا جأ ،ت جص يةم  جمصابظسثؤ جمص اجمصيةمرما جيظصال ،لظا ظد

جفقةمض ج جل جقاظسج ك .ؤ جمصان يث اا ج اكبهظ جمصارظرمجل جعاميهظ  سالهظ

جشترا جس ، اظاجج دداكح ج ف اح جع م ج لاح جس ذصع جمولقح جمص نلاة م اح

 .م ق ةملجسمإلن.ظ جسمصةخحجص  ،مةجلب سظاجعماجأظدعجشترا
 

جمصاثباؤ جظرجظاجمص ربا جمإلي اظنا جع م جمإلع اظظ جم   جلظ جس ،كجج عظظة ع م

جمص نهاماج دمصاي ةضا  ج فس  جمصلام  جع  جمص ي اةمؤ جمصثاظنظا جل  مصان اةة

مص ت  جع جمصنةمظجسغاة ظججسمصةيلظاجمصاهةمؤدججسمإلص وممجدظصنةمظدججسمصااب،أؤدجج

ل جمصثاظنظاجمصاب اؤدجسدظصةغ جل جأ ااؤجمإلع اظظجع مجظرجؤجمص ياا جمإلي اظناجج

جمصام جص لام  ةسمص اج فةظ ج د مصاظصاؤ جغاةجأف  جمصلام  جل  ج ن قبمجعابؤ نهظ

جيإ جج جسع ا  جسمصارةياؤد جمصتةلظاجسمصاب سظاجمصاظصاؤ مصارب.ا جل جمس تةمم

جمصلام  جع  جمصا ،يةة جمصثاظنظاجمصثةم ؤ جل ج دفس تةمم جمصلةمة جياجأح سانظ  

جمصثاظنظاجمصثةم ؤج مصليثظاجمص ا،م اؤجسمص ن،مياؤدجأاثجماك جص ثب،كجأ ج ن تةم

ص ،ياةجيةصج ا،محججةمةةجسمص بثتجج  دالهظجل جخمتجخةلظ هظجمإلصك ةسناؤمص اج س

دظص ظصاجماك ج ،ياةججدججداتظأةجمصلااحجسلتظأةجمإلأ اظتجسمصارظظرجمصاف ا ؤجص ج

ل جخمتج   اظ ماكبهظ  ف اح لاظعة مصلام  س،م      مصف ،تجمصابظسثؤجص  رةيجص 

ثظشةجص تةلظاجسمصاب سظاجأسجج ياا جمصلام جمصادجس ف احجمصثاظنظاجمص اجم  ججالهظ
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جل جأأةممجأخةىجلقحجسسظيحجمص ،مبحجج ل جخمتج ف احجمصثاظنظاجمصا ،يةة

 م ج اظعا ج
 

 ااؤججأمل ثةج دس تةممجمصثاظنظاجمصثةم ؤجياج ف احجمصسةمرةجم ي اظناؤجص لام ف جف

ي اظ جس فيا جمصبا،جم ق رظظيدجسمل ثةججصمجمإلفسظساؤجياجمص،ب،تجأسر اوةج

جمويةمظج ألظم مصةيانؤ مصليثظاج فأةى م ي اظناؤج مصثاظنظاجنيصج ع مجج أر،ت

 للظلم ه  ص نساح لفظسثاؤ سسماج ما ك،    مصلام جمصذم  سخظبؤ د ا،مح

لظصاؤجص ذم جملا ، جياجلن ،ىجللا جل جمص ظدعجغاةجج داظنظاج س ،صاةج دمصا،لاؤ

جأاثج ج مصثةم ؤجا جمصثاظنظاجظماك ج ،جمصةساا  جمصاتظأةد   ل جأاثجياجفظمرة

س ذمجدةسرلجج د فنا جمصيةرةجمص بثتمؤجصباظعججمصاتظأةجسزمظظةجظق هظجسل،ث،قا هظ

ياججس جدظص ظصاججأس جمص كظصا جسمصب.يظاجمص ا ا اؤس،مجمنظ  جياج ،ياةج ثاةجياجج

مصيةرةجع مجمص،ب،تجفصمجمصثاظنظاجمصثةم ؤجيإ ججحجنا،جمص  اجس وممةجمص لياةمادججظ

سريعجلن ،مظاجج ظسرم   ظلظ  يا نسظه فظمرة مصاتظأةيإنهظجس  لاجسمس تةملهظج

 .مصاا،تجمصاظصاجس لوموجيةصجمص ا،مح
 

أاثجما جعةةج  لليةةدعا اؤجج   ،ف جمص لظلحجلعجمصثاظنظاجج بظج جدةجل جمإلشظرةدجج

عبظبة  ظلؤ دة م  ل  مولظ د سمصتر،باؤد سأ م   ثاؤ للظماة م ل قظت  

جيإ ججسمإل جمصثةم ؤ جدظصثاظنظا جمولة جم ل   جسعبةلظ جص ثاظنظاد جموخمقا س تةمم

   و جمصثاظنظاجغاةجلب اؤدجس جماك جمص بثتجدهظ ظ  مص فةمظاج وظمظجأسا
 

جمصثاظنظاجمإلي اظناؤجمص ي اةمؤجياجج ل  جظنا آخةد ص   ك ِ  عةة ظست دظس تةمم

 ثا جأ ج بظصعجلرظظرجأخةىجغاةجلظصاؤجقظظرةج عا اؤجمص ياا جمإلي اظنادجأاثج

دجلقحجأ ج  هةجشتراؤجمصلام جسس ، ه  جدلضج  عجمصناظاجمص اجم  ج ف ا هظ
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جمصاتشةماجمصب.ناؤ جل  جسغاة ظ جمصقيؤ جمصسةمرةد جياجججدمصانتسصاؤد مص اج نظعة

 س لةمظجسقةرةجمصلااحجع مجسةمظجفص وملظ  جمصاظصاؤ ج ف احجف
 

أةجمصالظماةججأناظج اجل ججفس لاظتجمصناظاجمصاتراؤجداا ججةمةدججفصانتجيكةةجج

جمصناظاجمصتامجج جل  جمصاتراؤ ج ل ثة جمصيةسلجسمص نهاما  جصابح موسظساؤ

ججدجمص اجع مجأسظسهظج ابحجلتسنظاجمإلقةملجمص نهاماجم ي اظناؤجدموسظساؤ

ج:ج اظجم اج"Csج5"جس اجللةسيؤجدظصىج
 

 " Capital"رأسجمصاظتجج-ج1

 " Collateral"مصااظنظاجج-2

 جج" Capacity"مصيةرةجمصاظصاؤجج-3

 ج" Conditions"مصاةسأجج-4

 ج" Character"مصاتراؤجج-5

ج

جي قةجما،لجججدساظاجمصاتراؤجياجعا جم ع ثظر جمص  ظضاجع جأخذجإصذصعد

صمجمصاثظص ؤجفسدظص ظصاج رثحجغاةجلسةمؤدجلاظجقةجمتظيججججدي اظ جمص ي اةمؤناظعججمإل

س ت.ظمجياج يةمةجأسجمإلججدياج يةمةجلتظأةجعسيجمصةرجؤجم ي اظناؤجمصابت.اؤ

جسدنثاجج جمص ي اةمؤد جمصباظعج جأ  ج اظ جمصلظصاؤ  جم ي اظناؤ جمصةرجؤ جعسي لتظأة

س .ظظةجل جلبحجخ ،أججو ظجع مجلل ،لظاجلظصاؤجييطدجقةج .،اجع اهظجمإل ة ا

جيمإل جمصارةياججف اظ  جمصب ظم جخظرج جموشتظصجسمصاتسنظا جل  جمصكقاة صم

جمصةساا 

ج
ج
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ا: ثالث    م سمات الشخصيةيتقي يةكيفا
 

 اجعثةجمس تةممجمص ياا جج دمص ةميؤجمص.ا مجص ياا جساظاجمصاتراؤجص لااحف ج   

ج جمصناك،ل ةي  د"Psychometric-Based Credit Scoring"م ي اظنا

جغاةجج دس ، نا،عج قظي  ع م ِساظا مصاتراؤ جمصثاظنظا جل  جغاة ظ سع م

س قبظ دج جسااظجأسصئعجمصذم ججفظس جج  وشتظصجي اظناؤ جماك ج  ثاي جع مج ظيؤجممإل

ج جمصبا،عج جمة كو جفي اظنا  ج ظرمخ جصةمه  جص ياا جصام جن.نظناؤ جفس ثاظنظا ع م

س تةممجمصر،رةججفع مجج  يا  رسمدط لع مصن ،ك مصاظصاد سمة كو أماظ  مصاتظأةد يا  

(د لظ مناح ص ب ظم مص ،قّلا  يا  ياا  مصاتظأة ) نهام صايةّم مص  ا موقح  ل ّاظ  

جل ج جمصاومة ج تل  جدةم ؤ جسسا ؤ جفن  جمصاتراؤ  جع  جشظل ؤ جب،رة د ك،م 

 ل ةناؤ صياظس مصيةرما سمصن ،ك سمصِناظا مصاتراؤ   مصال ،لظا دك .ؤ  

ج    جمإلأظرد ف   ذل مإلخ ثظرما لس الؤ   اّكح أظمة   ،قّلاؤ أياح ل  ياج ذم

جمصاهباؤ جمصل اا دمصتثةة جأظصاجج دسمص فراح جدهظ جمي،م جمصايظدماجمص ا سن ظيج

جمصايظد ؤ جلل  جأجةمت جن ةمي  دمصيةلجمصذي جسس ياا  مص فيّ  مصذي  سةم  د

جياجج جمصاذ ،رة جمصاهباؤ جمصسهظاجمصاةجلاؤ جمص نهاماجلع جلبف  جقثح مصاتسنؤ

 أ ث  ج

س ج   اةجج دن ظيججمص ياا جمصناك،ل ةيج ج وستجلعجمص،قتجف جل جنظأاؤجأخةىدج   

 ثظقاجأن،م جمص ياااظاجمص اج ل اةجع مجلل ،لظاجلظصاؤجسلرةياؤدجعصعجو جج

س  احجج دساظا مصاتراؤ سمص ثظ   ثيم لن يةة صفة لظ لع لّة مصول 

جمص ياا ج جمأ نظا جعبة جمصاظصاؤ جمصال ،لظا جل  جأع م جننثؤ جلبفهظ صان تةلاهظ

ناك،ل ةي  ، لكّاح ص  ياا  مصسةمةجدظصذ ةجأ جمص ياا جمصل جم ي اظناجصلااحجلظ ج
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ف ّجياجأظتجعةمج ،يةجأمؤجلل ،لظاجلظصاؤجأسجججدم ي اظناجمصاظصاجسصامجدةمحجعب 

جلرةياؤجع جمصلااح جج

 :س بثظأجيلظصاؤج ذلجموظمةجيافسلمجمصثظأق، جفصمج ذمجسقةجججج

جرسمظجج  1 جلسا،عؤ جضا  جمصا،ج،ظة جمصاة .لؤ جمإلي اظناؤ جمصاتظأة فس ثلظظ

س تةممجنا،عجججفؤجع مجلبفه جقةلدجسعصعجل جخمتججأعاظتج ّاتجمصا،مييج

  ياا جفي اظناج ي اةي 

فنيظعدجل جضا جلسا،عؤجرسمظجأعاظتج ّ جرياه دجأيجليةّمجأ اجلبت.ضجج  2

 مصاتظأةدجسعصعجل جخمتجمس تةممجلبظ ججيةزجسغةد ؤج ي اةمؤ 

 سضعجقةسلجياجل بظستجرسمظجأعاظتجصامجصةمه ج ظرمخجفي اظنا ج  3

 

ا: رابع  والرتبة المئينية  التقييم االئتماني السيكومتري استخدام يةكيفا
 

ص ياا جخرظتجمصاتراؤجلقحجم ناثظأدججججا جمص ياا جم ي اظناجمصناك،ل ةيصيةجب ج

جمس ثاظنظاجمصقيؤجدظصب.مدجمص،عادجمصانتسصاؤجسمصةغثؤجم ج اظعاؤ جل جلاوماج

جمصاتراؤ جد جنو  جع م جقظظرة جسم ق رظظمؤجأأنهظ جم ج اظعاؤ جمصت .اؤ قبلؤ

ج جمص ل اااسص اي ةلد ججدمصان ،ى جلك نثأس رةيظا جسعصعخةى صالةيؤججؤد

جؤ اجمصاتراؤجمصفياي
ج

أيجأ جمصلملظاججج من تةمجمص ياا جمصناك،ل ةيجأةميؤ جل،أةةجص،ضعجمصلملظاج

ججدج  احجليظرن هظجلثظشةةجدظصلملظاجمص اجنظصهظجشتصجآخةجديةّمجد ةميؤج ظظيؤ  ج

جججدجسعصعج اظجم ا:أسجدايةمرجمصاهظرةجمص اجم يبهظجسمصا  ،دؤ
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شتصجع مجأظمي جمإلجاظصاجججيجمبظص ذجأسجمصياظسجمصجف جعملؤجمإلخ ثظر  1

   يظَر جداسا،عؤجلمياؤ ج
 
 

  لةمجدظصة ثؤجمصائاباؤججج  ل مجر ثؤجصكّحجعملؤجضا ج  عجمصاسا،عؤ  2

((Percentilesجدةظم جلسا،عؤجججد س اج ر جأظم جمصاتصجليظرنؤ 

جمصاتصجمصذيج جر ثؤ/لكظنؤ ج ثاّ  جمصائاباؤ جمصة ثؤ جف  جدظص ظصاد لفةّظة 

ج جصكظنتجج100صإلخ ثظرجل جأبحجخاع جمصايظرنؤد جص، ج ذل شتص 

ص ج  اّك جل جججتسنؤدعملظاجمإلخ ثظرجظس ججةسىدجدظع ثظرجأ جمصا

جداةشفا جج جأس جمصان ،ىجن.ن  جدةشتظصجل  جشتصجلظ جأظم  ليظرنؤ

  جآخةم 
ج

ليظرنؤ ججججقةرةجمصاتصجمصالباؤجدة ج .ه جق،ةججتسنؤجج  احج ذلجمصايظرنؤجص ا  3

جمصائاباؤجدظآلخةم   جياجأظتج ظنتجمصة ثؤ  نظسيجججع مجسثاحجمصاقظتد

ظرجنظتجعملؤجأياحجل ج ثلباجأ جمصاتصجمصتظضعجصإلخدجيذصعجم80

يظَر جدهجياجمصاظيؤج80عملؤج   ج ل جمصاسا،عؤجمصا 
 

جفصممساجمص  جملباججج80 جمصفر،تجع مجر ثؤجلئاباؤج نظسيجأج بث 

 جملباجأن جياجأظتجمإلجظدؤجججس ذمجأماظ ججياجمصاظيؤدج80مصفر،تجع مج

ج 10أج،دؤجبفافؤجل جأبحججج8أسئ ؤدج ك، جج10ع مج
 

جناةجج  4 جلتسنظا ج فةّظ ج  جمصناك،ل ةيد جمص ياا  جفخ ثظر ج راا  عبة

ج جيكّح ج اياظسجلةجلا  ج س تةملهظ جمصائاباؤ جمصة ثؤ  ججلتسنؤمإلخ ثظر

ي ،ج  جفي ةملجججصلةظجل جمصل،ملح ججدهظجسييظ جججخظبظ جججلةجلاظ ججج اعجلياظسظ ج
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 ج فةمةجمصاياظسججيإفجةم جن.مجمإلخ ثظرجص،ظا. ا جلت  . ا دجأن جسا  ج

جمو جل  جأبلا جساك،  جمص،ظا. ا  جإلأةى مرلاج  خةىمصالاظري

 س تةممجلسا،عؤجليظرنؤجلت  .ؤدجأيجج   فةمة مصاياظس مصاةجلا ن ةم  

  إلأةى مص،ظا. ا  دةس  أ    ِ دظصاياظسجمصاةجلاج أن  ماكبع أ    ِ 

 دظصاياظس مصاةجلا مصافةّظ ص ،ظا.ؤ مصقظناؤ  
 

  تسنظاجف جمصة اجمصائاباؤج ت   جدظخ ممجأن،م جمص ياا جسمصا  5

 
 تحديات التقييم السيكومتري ساا: خام

  
 كحجأن،م جمص ياااظاجمصال اةةدج بظصعجع،مي ج ف،تجظس جأر،تجمصان ل  ج

 دمص اجقةجمي،مجدهظجمصلااح صس،مناجأةىجمفع جلل ،لظاجبفافؤجدظصكظلح ج

ج،دؤجلا  ؤ جصذصعجأجخ اظرججف   لثئؤجمإلس ثاظ جد ةميؤجخظأئؤدجلقح اجلفظسصؤجج

ج،دؤججص فةمةجموع ااؤجسئ ؤج ن لاحجأةميؤجأمع اةجلراا،جم س ثاظ جع مج

   دظص ظصاج بفاؤج ذلجموج،دؤجل جمصب اسؤجمصبهظياؤ دغاةجمصبومهؤ
 

لاظج  دشةمكجمصاي ةلجفعظلحججياجج  م اقح  دآخةجص ف ،تجمصناك،ل ةمؤ   فة   بظكجج

ظ جشظلحدجثامجخ  جمس صمجمصفةصجع ف  ضظيؤ  دجفم اظمجم س ثاظ   لةةل جج  ومةجم

 جذماجس جمن ه عجمصكقاةجل جمص،قت دفاثجمك، ج
 

مصذم جج  دس تةممجمصةم جسس ،كج نةمةلجصةىجرسمظجموعاظتفقظَر  مصثظأق،  دا    

جع مجقةسلج جمص ي اةمؤدظإلج دأر ،م جمص ياا  جفصمجلبهساؤ جس بظظ جفصمجأظمةجد أس

 مصياظسجمصب.ناجأسج  اهاظدجسيااظجم اجدلضجمإلس ب ظجظاجمص اج ،ب ،مجفصاهظ:ج
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دظصبنثؤجفصمجرسمظجموعاظتجمصذم جصةمه ج ظرمخجفي اظنادجف ج  ثا جموظمةج -

صابح مصيةل مي ّص لتظأة مصاف. ؤ صةى مصارظرمد  مصناك،ل ةمؤ

سعصعجصةىجمس تةممجموظمةجدا،مزمةجمصابهساؤجمص ي اةمؤج س ثلظظجمصاتظأةج

 مإلي اظناؤجمصاة .لؤ 
 

جمصيةلج - جأظصثا جإلنيظع ج ابهساؤ جمصناك،ل ةمؤ جموظمة جمس تةمم صةى

جمصاتظأة ج ظرمخج دلبت.اا جصةمه  جأعاظت جرسمظ جلسا،عؤ ل جضا 

جمإلي اظناججفي اظنا   ّ  جمص ياا  جلبهساؤ جمس تةمم جخمت جل  جرياه 

مص ي اةمؤدج ك، جموظمةجمصناك،ل ةمؤجل.اةةجفعج ن كاحجمصال ،لظاجأ،تجج

 مص ظرمخ مإلي اظنا فناظ    فّح لف ّهظ 
 

دج ااةجمصب ظيججدظصبنثؤجفصمجرسمظجموعاظتجمصذم جصامجصةمه ج ظرمخجفي اظنا -

جمصيةسلجج جل  جمصاومة جص يةم  جمصناك،ل ةمؤ جموظمة جمس تةمم فصمجفلكظناؤ

جمصاتسنظاج جداف. ؤجج دوبفظا جمصاة ث ؤ جمصاتظأة جزمظظة جظس  ل 

 مصارةم 
 

 مصثاظنظاج ياج ف اماج سمصنةمؤ مصتر،باؤ قاظمظ أخاةم د   دة ل  مص ة اة ع م 

 مصاتظسمجمصةيانؤ ل  خر،باؤجمصثاظنظاجأس مصناك،ل ةمؤد أاث   ل ثة    مصثةم ؤ

عج  ،رجمص كب،ص،جاظجسسسظيحج توم جمصال ،لظاجس ثظظصهظججيا دمصلظص  لن ،ى ع م

أبثحج دعثةجمصاثكؤجل جل،قعجآلخة نيحجمصثاظنظاجأسجلظجمنامج دد ة جلت  .ؤ

 ص  ظمؤ ج  ظلظ    ظ  سل،ض،ع ظ  ماكحج ظجنج
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 قاةم  يا لنةصؤ  سااع مصال ،لظا صةرجؤ قة  رح فصم  مصاتسنظاج   سظسز ييةج

من هظكجخر،باظاجمآلخةم دجيظصال ،لظاجمصاتراؤجدظص ة اةجأ قةجأ ااؤجصةىج

ج دجو جمصثاظنظاجأسجمصال ،لظاجمصلظلؤجقةج ك، جلب اةةجسمنهحجمصاتسنظاج ذل

ج دمصفر،تجع اهظ جمصال ،لظاجقة ج ذل جأعيةجداباظ جصذصعجمك، جمصفر،تجع اهظ د

ج جمصال ،لظاجمو قةج نلم جل  جقةر جو ثة جص ،ب،ت مصاة ظاجدثلضجمص ة 

 خر،باؤجص ان تةمجن.ن  

 
جمصثاظنظاجمصا اق ا جياجعةمجج جمصاثةأم جموسظساا جصفاظمؤ جيا جمصس اجأ  ع ا د

م لظرضظ جلعجقةرةج دجفياظ جمصثاظنظاجمصاتراؤجس ي احجمأم جمآلخةم جع اهظ

ص  بثتج  داجمصبظسجس رةيظ ه جس .اام ه مصثاظنظا مصثةم ؤ ع م  نهاح   ّثع أة ظ

د رةمجمص.ةظجدةرجؤجعظصاؤجل جمصةقؤجظس جل،مييؤجمصاتصجمصالباجياجلل  ج

  دجمصفظ ادجس  اظج بظلمجليةمرجمصثاظنظاجمصاتراؤجسمصال ،لظاجمصةقااؤجمصلظصااؤ

 وممةجعةظجمصسهظاجمص اج  اك جل جمص،ب،تجفصمج ذلجمصال ،لظاجسمس تةملهظ جج

اابظا فصم أ  مصثاظنظا مصاتراؤ س  ن لاح در،رة لبظسثؤ سيا ياساج يةم ج  

 ساظ جسج،لجم س لاظتجمصاهاةجصهظجسلعجمص ياةجدظصي،منا جعماجمصر ؤ ج

ماقِّح مول  مصناثةمنا شظغم  سجاهظ د ي  لاَّ  فعظظة  ياا  مص هةمةما سمصاتظأة  

آ جأسم ج  رةيجصهظمصا ة اؤجع جمصثاظنظاجمصثةم ؤدجلعج كاا جمصف ،تجمص يباؤجص  

جداة جج جمص ،جاهاؤ جسمصاثظظب جمصال ،لظاد جدةل  جمصا ل يؤ جمصناظسظا لةمجلؤ

مصتر،باؤجسق،منا جأاظمؤجمصثاظنظادجيقاؤجلرظظرج ظلؤجص ثاظنظاجمصسةمةةدجلقحجج

ج جمصافا،صؤد جل جشثكظاجمصه،م  جمصت ،مؤ جخةلظاجمصال ،لظاجمصا ة اؤ دتظبؤ

ص ثاظنظاجمص ي اةمؤجمصةسااؤدجيابث اج ،جا جج  كاح  ل ثة ل  مصاثكظاجم ج اظعاؤدجقةجج

صمجمس  م جفلكظناؤجسضعجلثظظبج ،جاهاؤجداة جمصنثحجمص اججفس  ظاجمص ب ا ج
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جمصثةم ؤ جمصثاظنظا جفعةمظ جدهظ جمصناك،ل ةمؤ(جماك  جعصع جيا سمس  مصهظجج)داظ

س تومبهظدجسمبث اجصاكظ اججاعجمصثاظنظاجدظص لظس جلعجسظيةجمصاتسنظاجعماج

دجله اؤججأسجمصناك،ل ةمؤجج ب ةجياجمص.ةصجمص اج  افهظجمصثاظنظاجمصثةم ؤججمصر ؤجأ 

جمصثةم ؤجج جمصثاظنظا جج،ظة جبلاة جع م جأظصاظ  جمصاظث ؤ جدظص فةمظا جن.ن  جمص،قت يا

جسبف هظجسخر،با هظجضا جفأظرجمصاثظظبجموسظساؤجص ثاظنظاجمصةسااؤ 

ج

 والتوصيات: خالصةالاا: دسسا
  

ججدابتج جمصذي جمصهظم جمصةسر جقةرةججمص،رقؤ ج لومو جيا جمصناك،ل ةيد جمص ياا  م لث 

مصاتشةماججسب،تجموشتظصجفصمجمص ا،محدجل جخمتج ياا جساظاجمصاتراؤجس

جفص وملظ  جججدمصب.ناؤ جسةمظ جع م جمصلااح جسقةرة جفس لةمظ ج ف اح جيا ج نظعة مص ا

دظص ظصاجل جمصا ،قعجأ جملوزج ذمجمصب، جل جمص ياا جل جمصاا،تجمصاظصا ججمصاظصاؤ 

إس تةممججدصك جياجمصايظدحدج ثةزجأ ااؤجظرمسؤجمصاتظأةجسمص فةمظاجمصاة ث ؤج

 ذمجمصب، جل جمص ياا دجيه،ج جملةجدةمم جع جمص ياا جمإلي اظناجمص ي اةيدجفناظجعبرةج

 ظمع جص  
ج

جؤجداظجم ا:ج،رقياجض، جلظج يةمدج ،باجمصج
ج

جفصمججباجلعجج -1 جمصناك،ل ةيجداكحجلةرسسججبثظ   ثباجأس ،اجمص ياا 

جمص ي اةي جمإلي اظنا جمصاتظأةجمص ياا  جظرمسؤ جعصع جقثح جم   جأ  جع م د

 سمص فةمظاجمصاة ث ؤجدإس تةممج ذمجمصب، جل جمص ياا  ج
 

جمص ياا جج -2 جفس تةمم ج ا.اؤ جع م جمص سظرمؤ جمصثب،ك جل،ظ.ا  ةرما
  وجمص ،عاؤجد جصكظيؤجيئظاجمصاس اعمصناك،ل ةيدجس لوم
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قاظمجمصارظرمجمصاة ومؤجدإعةمظج ل ااظاجس/أسجفرشظظماجأ،تجفس تةممج -3

   مص ياا جمصناك،ل ةي
 

ص  ياااظاججظرمسؤجيةصجمإلس .ظظةجل جقثحجشة ظاجمصال ،لظاجمإلي اظناؤجج -4
   مصناك،ل ةمؤ

 

  ،ياةجمصفاظمؤجمصيظن،ناؤجص ثاظنظاجمصاتراؤجسخر،با هظ  -5
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