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The Egyptian Credit Bureau “I-Score “

االئتمانيالمصرية لالستعالم الشركه 

بناء على التعليمات المنظمة لشركات االستعالم والتصنيف٢٠٠٥شركة مساهمة مصرية تأسست عام 

االئتماني، الصادرة من البنك المركزي المصري

 :المساهمين

والمتوسطة ومتناهية تنمية المشروعات الصغيرة جهاز بنك و25

(للتنمية سابقااالجتماعي الصندوق )الصغر



جمعية تمويل متناهي الصغر700شركة تمويل متوسط وصغير ومتناهي الصغر و اكثر من 15

حجم البيانات المسجلة

من المعلومات االئتمانية لألفراد والشركات الصغيرة % 100السجل االئتماني حوالي قاعدة بياناتتغطي 

.ئتمانلالمانحة المختلفة الوالمؤسساتشركاتالووالمتوسطة لدي البنوك 

:ويبلغ حجم البيانات بالسجل االئتماني على نحو مايقرب من

مصريمليار جنيه 551.طبيعيعميل فرد مليون 21•

مليون تسهيل1.4التسهيالت االئتمانية عدد -الف شركة 518•

.التسهيالتمليون تسهيل ائتماني متضمنة التاريخ االئتماني لهذه 80•



.  تقوم الشركة بالتحديث المستمر لقواعد بيانات السجل االئتماني•

.ايام عمل من اول كل شهر5خالل أول بيانات االئتمان الى الشركة حيث تقوم الجهات االعضاء بإرسال 

الى نظام أحدث يسمح لألعضاء بإرسال بيانات Core systemبتحديث النظام تقوم الشركة حاليا •

لشركة فور العمالء بشكل يومي الى الشركة تطبيقا للقانون الذي ينص على ضرورة ارسال المعلومات الى ا

.منح العمالء االئتمان

وقواعد البيانات وتقوم الشركة بشكل مستمر بتطوير البنية التحتية وكافة البرامج على احدث األطر الدولية•

 Big Dataوال

البياناتتبادل 



.االئتمانيالعميللمركزيوميتحديثيتيحبماالعمالءبياناتلتحديثاليوميالتقريرخاصيةإضافة1.

.قصيرةزمنيةفتراتفيالبياناتمنأكبرعددوتحميلتشغيلإمكانية2.

.أعليالتشغيلسرعة3.

لبياناتبااألخطاءملفاتمراجعةوكذلكاالئتمانيةوالملفاتالبياناتتشغيلمراحلمتابعةمنوالشركاتالبنوكمناألعضاءتمكين4.

.عليهاالتعديالتوإجراء

.ذاتهبالبنكخاصةبياناتعناإلقرارعلىتساعدللبياناتجديدةحقولإضافة5.

.لحظيا ًالفرعيةواألنظمةالرئيسيالنظامعلىمستخدمينبإنشاءوالشركاتالبنوكمنلألعضاءصالحيةاتاحة6.

.وحلهابالعمالءالخاصةالشكاوىرفعإجراءاتتيسير7.

.وضوحا ًأكثربصورةالبياناتلعرضمُعدلتقريرتوفير8.

SBX Core Bureau systemالتشغيل الرئيســــي الجديد 



www.i-score.com.eg

الصغيرة المقدمة لدعم منظومة اقراض المشروعات I-Scoreخدمات 
والمتوسطة

نظام تقييم الجدارة االئتمانية
للشركات الصغيرة والمتوسطة

SMEs Grading 
System - Hosted

نموذج لتقييم عمالء التسهيالت 
االئتمانية الممنوحة للقطاع الزراعي

(ACERS)وحساب قيمة القرض

متابعة التغييرات علي العمالء 

SMEs Account 
Monitoring

خدمة التقارير اإلحصائية 
المجمعة

SMEs MIS Reports
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-Hosted SMEs Grading Systemوالمتوسطةتقييم الجدارة االئتمانية للشركات الصغيرة إطالق نظام 

-SMEs Grading Model“الشركة المصرية لإلستعالم االئتماني منتج يخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاص بتقييم الجدارة االئتمانية أطلقت  S&P“

،المصريالسوقفيبنوك5أكبربياناتباستخدامالنموذجهذابناءتمحيث.المصريةالبنوكمنتجميعهيتممصرفيالعاملةالفعليةوالمتوسطةالصغيرةالشركاتبياناتباستخدامتطويرهيتمتقييمنظامأولوهو

.كبرىبنوك9معالنظامجودةاختبارتمكما

Modelاإلحصائيةالمؤشراتأظهرتوقد Performanceالقطاعخدمةعلىالنموذجوقدرةكفاءةمستوىيعكسمما،أخرىبدولالمطورةبمثيلتهامقارنةجداجيدةنتائجالنموذجأداءجودةمدىلقياس

.المصرىالمصرفى

العديدالنظاميتيحماكالبنوك،بيناسترشاديبشكلوتوحيدهاالمشروعاتهذهلتقييمالالزمةالمدةتخفيضعلىالبنوكيساعدمماوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتلتقييموموضوعيةموحدةطريقةالنظاميوفر

:مثلالمنحقراراتخاذعندالبياناتاختالفخطرمنالمشاركةالبنوكحمايةعلىتعملالتيAlertsالخاصةالتنبيهاتمن

المقدمةالماليةالبياناتاختالف

مقدمةميزانيةآخرتاريخاختالف

والحجمللنشاطوفقاالعميلتصنيفاختالف

اخربنكمنائتمانعلىللحصولالعميلسعىاذا-للعميلالبنوكتقييماختالف

:نموذجينالىللبنوكالمقدمالنظاموينقسم

مليون جم 20للشركات التي يقل اجمالي حجم مبيعاتها السنوية عن :  األول 
سواء توافرت القوائم المالية لها ام ال 

مليون جم 20للمشروعات التي يزيد اجمالي مبيعاتها السنوية عن :  الثاني
مليون جم200حتى 



www.i-score.com.eg

(ACERS)واحتساب قيم القروضالزراعى تقييم عمالء التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع نموذج 

راعية لما بإجراء دراسة مستفيضة عن المنظومة الز-بتوجيهات من البنك المركزي المصري-قامت الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى 
:تسمح للجهات المانحة بـإتاحة خدمة جديدة للقطاع الزراعي من طبيعة خاصة بهدف 

 الممنوحة للقطاع الزراعي تقييم التسهيالت االئتمانية

 الممنوح لجميع األطراف الفاعلة في السوق الزراعي المصري القرض قيمة حساب

(.سواء فالحين او أصحاب مزارع أو مؤسسات تعمل في مجال زراعة المحاصيل، تربية الماشية، تربية الدواجن، وصيد األسماك)

للمنتجات عائد والالتكاليف بيانات مدخالت في هذا المجال باستخدام المتخصصة الشركات العالمية كبري هذا النموذج بالتعاون مع بناء وقد تم 
.  دوريتحديث البيانات بشكل مصر، على ان يتم النموذج بشكل كامل مع طبيعة القطاع الزراعي في المصري، ليتوافق الزراعية للسوق 

من بياناتمن التأكد الجهات المانحة للقروض بتمكين من الخدمة المرحلة الثانية في  I-Scoreتطويره من قبل التطبيق االلكتروني الجاري كما سيسمح 
:من خالل شخصيه العميل تحقيق 

الربط  مع مصلحة 
األحوال المدنية 

الربط مع االستعالم 
الميداني

الربط مع قواعد 
بيانات كارت الفالح 

.او أي قاعدة بيانات أخرى من الممكن أن تكون مفيدة للجهات المانحة في اتخاذ قرار اإلقراض بالشكل األمثل**
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(ACERS)واحتساب قيم القروضالزراعى تقييم عمالء التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع نموذج 

.ةسواء قروض األنشطة الزراعية أو القروض االستهالكية أو القروض االستثماري: هذا النموذج أنواًعا مختلفة من القروضيضم 

لزراعي هذا التطبيق لمساندة القطاع المصرفي على زيادة منح القروض للقطاع الزراعي الذي يساهم في زيادة اإلنتاج اويهدف •        
.وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، واألمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية

آت المسجلة برقم التطبيق بشكل تلقائي باالستعالم االئتماني عن العمالء سواء األفراد من خالل بطاقة الرقم القومي، أو المنشويقوم •        
.السجل التجاري واألرقام القومية لشركاء حسب نوع المنشأة

أسلوب مكافحة ويتم األخذ في االعتبار حجم إنتاجية المزارع ومدى كفاءته في إدارة عناصر اإلنتاج، وطريقة تسويقه لمنتجاته، و•
دير اآلفات، وطرق الري وغيرها من عوامل اإلنتاج، بهدف حساب دخل المزارع ومصروفاته فيما يمارسه من نشاط زراعي وبالتالي تق

.األرباح

.يتم حساب تقييم رقمي لمدى كفاءة الفالح في إدارة عوامل اإلنتاج•

.يتم احتساب الحدود االئتمانية طبقاً لـثالث منهجيات حسب رغبة البنك في تمويل النشاط الزراعي•

.يتم تقدير صافي دخل من األنشطة الزراعية وُبناًء عليه اقتراح حد ائتماني مقترح للتسهيالت االئتمانية•

زراعي،ويتم ويتم األخذ في االعتبار بعض العوامل التي تخص السوق المصري كالحيازة الزراعية، واستخراج رخصة النشاط ال•
.اليكترونيالتنسيق حاليا إلضافة بيانات كارت الفالح بشكل 

الزراعية الماشية طبقاً للمساحة، وبعض القروض/وإضافة ايضا الي النشاط الخاص بالثروة الحيوانية ، ومنها عدد الحيوانات•
.المتخصصة، مثل قروض تحويل النشاط لمزرعة دواجن مغلقة
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SMEs MIS Reports-التقارير اإلحصائية المجمعة خدمة 

االئتمانيةةالمحفظموقفعنمعلوماتتتيحالمشاركةللبنوكاالئتمانىلالستعالمالمصريةالشركةتقدمهااحصائيةتقاريرمجموعةهي

.(فأكثربنوك5)البنوكمنمختارةبمجموعةاوالسوقفياألخرىالبنوكبإجماليمقارنهللبنك

،االئتمانيالستعالملالمصريةالشركةلدىعنهاإلقراريتمائتمانيمنتجلكلتفصيالً اكثراالحصائيةالتقاريرمنمجموعةتوفيرتميكما

عنالمصرىالسوقوتطوراتاداءمستوىعنالدقيقةالمؤشراتمنكبيرةمجموعةعلىلالضطالعالمشاركةللبنوكالفرصةاتاحةالىتهدف

.االقتصاديةالقطاعاتإجماليمنمنتجكلنصيبوالبنكمحفظةفهمطريق

التركيز على العمالء الذين لديهم تغييرات ايجابيه على ملفاتهم

ه استرداد تحسين نسبمما يساعد في تخفيض المخاطر من خالل التنبيه اللحظي على الحسابات ذات المخاطر العالية
األموال 
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Field Investigationالميداني منتج االستعالم 
:ومنهاللسوقالمزايامنباقةالميدانياالستعالممنتجيقدمأنالمنتظرومن

مصرفيالميدانيباالستعالمتقومالتيالشركاتكافةتضمموحدةجهةتأسيس-1

الكترونياً مؤمنةمنظومةخاللمنعنهاالتحريالمرادالبياناتصحةمنالتأكد-2

االستيعابيةوقدراتهاعملهالنطاقطبقاالميدانياالستعالملشركاتالموجهةاالستعالمطلباتتنظيمتتولىموحدةجهةتأسيس-3

المؤسساتأوفراداألمنللعمالءسواءالميدانياالستعالملطلبللبنوكمتاحالنظامسيكون.عنهاالتحريالمطلوبللبياناتاالستعالمنماذجتوحيد-4
قراريجعلالذيمراألوهوعنهماالستعالمحالةفي-للموردينوخاصة-التقاريراستخدامالبنوكعلييسهلبمامميكنبشكلالبنوكعلىالردوسيتمالموردينأو

.لالئتمانالمانحةالجهةعلىوأسهلأسرعالمنح

shareالمكانتحديدالعميلمكانالبياناتكافةبتحميلخاللهمنالمستعلميقومالميدانيلالستعالممؤمنتطبيقتوفيردراسةأيضاويتم locationتمالذي
.االستعالمبطلبقامتالتيالجهةاليأخرىمرةالبياناتإرسالقبلالتأكدلزيادةالبياناتمراجعِقبلمنومراجعتهمنهاالستعالم

عمالءمعلوماتريةسعليتحافظالتيوالمؤمنةالعالميةالممارساتأفضلأداءلهميتيحبماالميدانياالستعالملموظفيالالزمبالتدريبالقيامدراسةيتمكما
:التاليةالنقاطفينوضحهمنهاوالغرضالتمويل

شركاتمنظومةلالمهنياألداءوممارساتكفاءةورفعاالستعالموشركاتالبنوكبينالعالقةلتنظيمالميدانيلالستعالممركزيةأكاديميةتأسيس
.الصلةذاتنينوالقواالمركزيالبنكتعليماتمعيتوافقبماالرقميوالتحولالماليالشموللخدمةبياناتقاعدةوتأسيسوالمندوبين،الميدانياالستعالم

ويشملالمعتمد،قيتالتووفيالجودةمعاييرألعلىطبًقاعامةبصورةالماليوللقطاعمصرفيالعاملةالبنوكلجميعالميدانياالستعالمخدمةتقديم
:بـالخاصاالستعالمذلك

•الصغرالمتناهيةالشركات•الحرةالمهن•الموردين•(والسكنالعمللمحلالميدانيةالزيارات:األفراد)المصرفيةالتجزئة•
الحيوانيةالثروةالزراعيةالمنتجات•والمتوسطةالصغيرةالـشركات
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-" Behavioral Scoringالتصنيف االئتماني السلوكي للعمالء  "

والتحّولليالماالشمولمبادراتدعمفيكبيربشكلستساهمالتيالهامةالمنتجاتمنالرقمييعتبروالتحّولالماليالشمولمبادراتدعم

.الغرضلهذاالشركةتقدمهاالتيالمتنوعةللمنتجاتجديدةمضافةقيمةوخلقالرقمي

محفظةخاللمنقميالرواالدخاراإلقراضخدمةتقديمفيالبنوكسيدعمالذياألهمالمنتجهوللعمالءالسلوكياالئتمانيالتصنيفُيعدنفسهالوقتفي
.المحمولالهاتف
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السجل المصري للضمانات المنقولة
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ئتمانيعالقة السجل المصري للضمانات المنقولة والشركة المصرية لالستعالم اال

غيلوتشوادارةانشاءاالئتمانيلالستعالمالمصريةالشركةالياسند
فيلهعلىالفالتشغيلبداحيثالمنقولةللضماناتالمصريالسجلمنظومة
الخاص2015لعام115رقمالقانونعلىبناءوذلك2018مارس
2016لعام108رقموالئحتهالمنقولةللضماناتالمصريالسجلبتنظيم
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الهدف من اصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة

.اريةإتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى غياب أصول عق

.  رةتقليل مخاطر التمويل واتخاذ قرار منح االئتمان بشكل أسرع وبإجراءات ميس

نظام فعال إلتاحة التمويل بضمان المنقوالت دون نقل حيازتها

.  العمل على تشجيع وخلق بيئة تنافسية بين الجهات المانحة للتمويل

والنمودمج االقتصاد غير الرسمي داخل االقتصاد الوطني وتشجيعه على االستمرار

.مساعدة الشركات المتعثرة في الحصول على تمويل جديد

.حقوق مضمونة بأولوية وامتياز
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مع تحيات 

ىالشركة المصرية لالستعالم االئتمان


