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Abstract : 

        The aim of this research paper is to identify the importance of credit information systems in 

providing the required detailed data to enable lending bodies to take the best credit decisions. The 

research is based on how credit information systems contribute to credit decision-making, and on 

the efficiency of the Algerian model. The study concluded that credit information systems consist 

of databases as well as institutional, technological and legal framework that support the efficiency 

of their performance. These systems provide credit reports that enable decision makers to select the 

highest rating client with lowest level of risk. Moreover, It showed that Algeria adopts the official 

model that represents the centrality of risk; and that a legislative environment has been created to 

develop the latter. However, according to the index of credit information issued by the world bank, 

the coverage of credit information in Algeria is still lagging behind compared to many other 

countries. 

Keywords: Credit information systems, Credit decision-making, Decision support systems, Credit 

information index. 
 

 

   :مقدمة
حنو  االقتصادياملختلفة وتوجيه النشاط  االقتصاديةالتمويلية للمؤسسات والقطاعات  االحتياجاتيف سد  فعاال ادور االئتمان  يلعب    

املرتجم الفوري الذي يقوم برتمجة  االئتماينويعد القرار  ،كما يعترب النشاط األساسي للبنوك واملصدر الرئيسي إليراداهتا، االستثماريةاملشاريع 
 االئتمانيةعد قرارات منح القروض والتسهيالت نتيجة لذلك ت.االقتصادألموال يف قومية عن طريق ضخ ا استثماراتاملدخرات القومية إىل 

فة أهم القرارات اليت تتخذها البنوك وأكثرها حساسية، خاصة وأن هذه القرارات عادة ما تكون حمفوفة مبخاطر ميكن أن تؤدي إىل املختل
،ولذلك أخذ املختصون يف اتاألساس الذي تستند عليه عملية صناعة القرار  االئتمانية واملعلوماتتعد البيانات و  .تعثر القروض املصرفية

مراكز ومؤسسات متخصصة تعمل على مجع وحتليل وحفظ بيانات عمالء  إنشاء وتطويرالتفكري يف يف العديد من الدول جمال الصريفة 
 . االئتماين االستعالمأنظمة  بآلياتالتمويل باملصارف واملؤسسات املالية والتمويلية، من خالل العمل 
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التقليل من  يفاليت هتدف إىل مساعدة النظام املصريف  االئتمانيةكل املعلومات   بنك اجلزائر أن جيمع فيها حياول الدولواجلزائر كغريها من    
 . وهتيئة بيئة تشريعية لتطويره االئتماين لالستعالموهذا من خالل  إنشاء نظام مركزي  ؛خماطر القروض

وما  ؟ االئتمانيفي صناعة القرار  االئتماني االستعالمكيف تساهم أنظمة :وعلى ضوء ماسبق تتبلور إشكالية دراستنا على النحو التايل
  مدى كفاءة النموذج الذي تعتمده الجزائر ؟

 :أهمية الدراسة
اليت عن املقرتضني و الشاملة والدقيقة علومات يف توفري امل االئتماين االستعالمأنظمة الدور الذي تقوم به  من خاللأمهية الدراسة  تربز    

   .القرار االئتماين السليم من اختاذمتكن هيئات اإلقراض 
 : أهداف الدراسة

ودورها يف تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة  ،االئتماين االستعالمنظمة الكبرية أل زايااملو مهية األب التعريف إىلهتدف هذه الدراسة    
كما هتدف إىل إبراز النموذج الذي تعتمده ،والتعرف على املتطلبات األساسية لبناء مثل هذه األنظمة ،االئتماينالقرار  صناعةتساهم يف 

 . اجلزائر ومدى حرصها على تطويره
 :منهج الدراسة

عرض  يف تباع املنهج الوصفي التحليليإمعاجلة موضوع البحث ب متهداف املرجوة ىل األإشكالية املطروحة والوصول لإلجابة على اإل    
يف مؤشر هذه األنظمة لدى بعض الدول العربية  تفاوتعملها، وأيضا يف حتليل ال آليةتوضيح و  االئتماين االستعالمخمتلف مناذج أنظمة 

  .واملتقدمة
  :خطة الدراسة

 :حماور أساسية ثالثة إلملام جبوانب البحث واإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت تقسيم البحث إىلل 
 .ونماذجها الرئيسية االئتماني االستعالمأنظمة : المحور األول
   .االئتمانيودورها في صناعة القرار  االئتماني االستعالمعمل أنظمة  آلية: المحور الثاني

 .في الجزائر االئتماني االستعالمتقييم كفاءة نظام :الثالث المحور
 :ونماذجها الرئيسية االئتماني االستعالمأنظمة : المحور األول

 االقرتاضبشكل كبري يف متكني اجلهات املقرضة من حتليل طلبات  االئتمانيةأو ما يعرف بنظم التقارير  االئتماين االستعالمتساهم نظم    
اجلهة اليت  مناذجها باختالف وختتلف .عدة مصادرومن ( أو مؤسسات اأفراد)من خالل ما توفره من بيانات ومعلومات عن العمالء 

 .خاصةأو  تديرها سواء رمسية
 :االئتماني االستعالمتعريف أنظمة  -أوال
ويتم ذلك يف شكل تقرير  .املصريف االقرتاضبأنه خدمة توفري معلومات هامة عن طالب " االئتماين االستعالمميكن تعريف نظام     

ويعرض السجل بيانات دميغرافية .واالستهالكيعن عمالء املصارف واملؤسسات املالية أو عمالء مؤسسات اإلقراض الشخصي  ائتماين
 .1"ائتمانيةوبيانات ،مثل الرقم القومي ،السجل التجاري ،سجل املصدرين واملستوردين ؛شخصية لتعريف العميل
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املؤسسات واألفراد  تشملاالئتمانية  أنظمة التقارير" حيث يوضح أننظمة األهذه فيه  حيدد اإلطار الذي تعمل تعريف أخر ويف    
 االئتمان باتفاقاتالقرارات املتعلقة  الختاذتدفق املعلومات ذات الصلة  من والقواعد واإلجراءات واملعايري والتكنولوجيا اليت متكن

 .2"والقروض
املالية  املعلومات البيانات وومعاجلة  يتم فيها جتميعمن قواعد بيانات  تتألف االستعالم االئتمايننظم  ا سبق ميكن القول أنمم    

وهذا  ؛السليم االئتماينالقرار  اختاذاإلقراض من يئات متكن ه ائتمانية لتقدم يف شكل تقارير (مؤسسات و اأفراد ) لمقرتضنيلوالشخصية 
 .بيئة مناسبة تدعم كفاءهتا يف ظل

 :االئتماني االستعالمالنماذج الرئيسية ألنظمة  -ثانيا 
ثالث مناذج رئيسية تقدم خدمات االستعالم ختتلف مناذج أنظمة االستعالم االئتماين باختالف اجلهة اليت تنشئها وتديرها؛ فهناك     

تديرها املصارف واجلهات املقرضة متلكها و الثاين عبارة عن شركات خاصة مركزيات متلكها وتديرها البنوك املركزية و االئتماين؛األول عبارة عن 
وإدارهتا  أما النموذج الثالث عبارة عن شركات مملوكة من قبل جهات مستقلة، كما ميكن أن يكون هناك مناذج خمتلطة تشرتك يف ملكيتها

     .اجلهات الثالثة
 :الرسمية االئتماني االستعالمأنظمة   -1

تنشئ البنوك املركزية هذه األنظمة  حيث ؛ومن أول النماذج اليت ظهرت دول العامللدى  انتشارايعترب هذا النموذج من أكثر النماذج     
جهة مستقلة تنشئها بقانون يعطيها احلق يف إلزام  لتحقيق أهداف رقابية على املصارف واملؤسسات املالية وعادة تكون يف البنك املركزي أو

لتوفري قاعدة بيانات وتأمينها  ويتم منح سلطة هلا.عن العمالء املمونني  االئتمانيةبتوفري املعلومات والبيانات  املالية واملؤسساتاملصارف 
لتبادل  احيث متثل منوذج3،ويتم تداول املعلومات وفقا لضوابط معينة يصدرها البنك املركزي ونشرات توضيحية وإدارهتا بربنامج خاص هبا،

 4.ااخلاصة هب االئتماناملعلومات متكن من وصول البيانات للمؤسسات املالية لتحسني نوعية حمافظ 
 :مملوكة للدائنين ائتماني استعالمأنظمة  -2

عن العمالء تنشئها املصارف واملؤسسات املالية اليت تقدم التمويل والتسهيالت  االئتماين االستعالمعبارة عن أنظمة لتقدمي خدمات هي    
للجهات املشرتكة يف ملكيتها وللمصارف  االئتماين االستعالموتقدمي خدمات  االئتمانيةوذلك بغرض تبادل املعلومات ؛للعمالء االئتمانية

البنك املركزي بوضع ضوابط وأسس لتنظيم أعمال هذه الشركات واملكاتب اليت ويقوم  .من خدماهتا االستفادةواملؤسسات املالية الراغبة يف 
سرتاتيجي فيها بغرض إحكام وزيادة الرقابة واإلشراف على اويف بعض األحيان يساهم البنك املركزي بسهم . االستعالمتقدم خدمات 

 5.أعماهلا
 :مستقلة ائتماني استعالمأنظمة  -3
 الينشئها أفراد أو مؤسسات مستقلة خبالف املصارف واملؤسسات املالية اليت تقدم متوي االئتماين االستعالمهي شركات تقدم خدمات   

شروط وضوابط معينة وعادة ما تعتمد قاعدة بياناهتا  استيفاءويتم الرتخيص هلذه الشركات من قبل البنك املركزي بعد .ائتمانيةوتسهيالت 
 6 .ت الصادرة من اجلهات الرمسيةعلى املعلومات املنشورة واملعلوما
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 :االئتماني االستعالمالمزايا التي تحققها أنظمة  -ثالثا
وعلى صعيد تعميق القطاع  ،الوطين بصورة عامة لالقتصاديف حتقيق مجلة من الفوائد واملنافع  االئتماين لالستعالميساهم بناء أنظمة متطورة 

 :ومن أهم تلك املزايا،املايل واملصريف وزيادة كفاءته وسالمته بصورة خاصة
 .املخاطر وحتسني كفاءة اخلدمات املصرفية وختفيفضبط  -
 .لكفاية رأس املال بازل اتفاقيةبتطبيق متطلبات  االلتزاماملسامهة يف  -
 7.املايل االستقراردعم قدرات املصارف املركزية يف الرقابة على املؤسسات املصرفية وحتقيق  -
 .القرار الصائب عند منح التمويل اختاذساعد املصارف يف ت عن عمالء اجلهاز املصريف ئتمانيةاتقارير  توفري -
 8.على التمويل مصوهلحيف سهولة  ويف حل مشكلة تشابه أمساء عمالء التمويل  املسامهة -

 :االئتماني االستعالممعلومات أنظمة  مصادر -رابعا
معلومات كافية عن العمالء ومشروعاهتم واألطراف املرتبطة هبم بشكل ميكن من تقييم طبيعة خماطر  االئتماين االستعالمة مأنظتوفر     

 :أهم هذه املعلومات ومن ؛العميل
 .االئتمانالغرض من منح  -
 .واملنتفعني اآلخرين هبا انتظامهاومدى  مصادر السداد -
 .االقتصاديةالوضع املايل للعميل وهيكل خماطره ومدى حساسيتها لتطورات السوق ولألوضاع  -
  .روتذبذبات األسعا االقتصاديةكفاية الضمانات والكفاالت ومدى حساسيتها للتطورات  -
 االئتمانالسابقة،وقدرته احلالية على سداد  التزاماتهيف سداد  انتظامهبشأن تعامالت العميل من حيث  البنوكاخلربة السابقة مع  -

 .مفرتضة احتماالتاملطلوب يف ضوء مقارنة املؤشرات املالية السابقة واحلالية والتدفقات النقدية املتوقعة ملشروعاته وفق 
 .االئتمانمة ذلك لشروط وسقوف ءومال وجود معلومات عن خربة العميل يف األعمال واملشروعات املمولة وشروطها وتعهداهتا -
القائمة  االلتزاماتتوفر معلومات كافية ودقيقة عن مسعة العميل ووضعه املايل وحجم وطبيعة  جيب ؛عند منح االئتمان لعمالء جدد -

 9.االلتزاماتيف الوفاء هبذه  االنتظامعليه جتاه اآلخرين وقدرته على 
، أو اليت تديرها البنوك املركزية العامة االئتمان املالية، سجالتالبنوك واملؤسسات  خمتلفة، منهامن مصادر عن العمالء  االستعالميتم      

جتمع هذه . اخل...بالعمالءذات العالقة والشركات العامة  املعلومات و خمتلف املرافق يف إطار تبادلأخرى  ائتماين استعالممن وكاالت 
 .التقييملتستخدم يف عملية  بيانات النظاماملعلومات و البيانات يف قاعدة 

 :يف الشكل األيتاملعلومات صادر مو ميكن أن نلخص خمتلف  
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 : االئتماني االستعالمنظام  مصادر بيانات :(10 )رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

Source : Report, World Bank Group, op cit, p46, 51 

 .االئتمانيودورها في صناعة القرار  االئتماني االستعالمعمل أنظمة  آلية: المحور الثاني
العميل الذي يشكل أعلى درجة تصنيف وأقل مستوى  اختيارمتكن صانعي القرار من  ائتمانيةتقارير  االئتماين االستعالمأنظمة  تقدم   

 ألنظمةاملتزايدة مهية ألونظرا ل .اليت تعترب إضافة نوعية لعملها االئتماينمع نظم التصنيف  باالنسجاممن املخاطر حيث تعمل هذه األنظمة 
      .فقد يتطلب تطويرها توفري بيئة قانونية ومؤسساتية وفنية مناسبة االئتماين االستعالم

 :نموذج عملية صناعة القرار -أوال

بعض  أن يستند هذا االختيار على علىلبديل األفضل ا باختياريتبعها صانع القرار ليقوم  خطواتجموعة مبعملية صنع القرار متر     
وفقا لنوع القرار  واحتماالهتاحماطة بدرجة من املخاطر تتباين درجتها  االئتمانيةالقرارات حيث أن ؛املعايري وذلك يف ظروف غري مؤكدة

بتقييم املخاطر وتصنيف املقرتضني ومن بني هذه النظم  تسمح ليهآنظم ب االستعانةلذا يتم ، االئتمانومدته ومقداره واجلهة اليت يقدم إليها 
 .DSS هي نظم دعم القرار

أحد تطبيقات نظم اخلربة اليت تعتمد على بناء منوذج رياضي يتضمن معلومات عن بدائل  DSSالقرارات  الختاذتعترب النظم املساندة    
ويقوم  ،مستخدم النموذج بإدخال البيانات من خالل اإلجابة على جمموعة األسئلة اليت يطرحها النظامحيث يقوم ، خمتلفة لقرار معني

ويعرض النظام البديل أو البدائل اليت حتقق الشروط الواردة  قرار بشأنه الختاذللموقف املطلوب  االنظام مبقارنة هذه البيانات واليت متثل وصف
قرارات غري هيكلية وشبه هيكلية  اختاذنظم معلومات حاسوبية تفاعلية تساعد اإلدارة على  "القرار بأهنا وميكن تعريف نظم دعم ، يف احلالة

  10."النماذج وقاعدة البيانات وواجهة بسيطة للمستفيد استخداموذلك من خالل 

لمؤسسات ا ة لتنظيمالخاضع/ البنوك
 المالية

لتنظيم نياضعاخلغري   

 املؤسسات املالية

االئتمان مصدري بطاقات  

 جتار جتزئة

 
خدمات/اتصاالت  

 األحكام القضائية

االستعالموكاالت   

  سجالت االئتمان
(بنك املعلومات)  

 قاعدة بيانات النظام

 االستعالم
املستخدمني/مقدمي اخلدمات  
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 ونظم دعم القرارات لوجدنا أن لنظم دعم القرارات دورا متخصصا أكثر يف  االئتماين االستعالمأجرينا مقارنة بسيطة بني نظم فإذا    
أما ،لصناعة القرارات ونميسالنموذج هريبرت (واالختيارالتصميمية، ، عالميةاالست)املراحل الثالثة  مصمم لدعم هكما أن عملية صناعة القرار

 11.فقط واليت فيها تبدأ عملية صنع القرار عالميةاالستفمصمم لتوفري معلومات للمرحلة   االئتماين االستعالمنظام 
 نموذج عملية صناعة القرارات:(2)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 .272ص ،نفسهحممد الصرييف، مرجع : المصدر                
أسلوب منذجة  ،صانع القرار نفسهحكمة ومعرفة ، قواعد بيانات متخصصة ،النماذج التحليلية :من  كال  ويستخدم نظام دعم القرارات    

   . االستجابةنية سريعة آ الذلك فإهنا تصمم لكي تكون نظم،تفاعلي
 :االئتمانيعمل نظام التصنيف  آلية -ثانيا

 :عدة تسهيالت منهاجمال إدارة حمفظة البنوك يف يوفر نظام دعم القرار حيث  ،إدارة حمفظة البنكهو DSS جماالت تطبيق من بني   
على إعطاء احملفظة  DSSقدرة و  القدرة على عرض البيانات وتصميم األشكالو  إمكانية املستخدم للنظام احلصول على حمتوى احملفظة

 إذ االئتمان،طريقة إحصائية لتقييم خماطر هي و  .االئتماينالتصنيف  عملية كما يستخدم يف.12اخل...إمكانية التعامل مع وضعيات خمتلفة
 13.التقييم املخاطرة، تفسري ، درجةالتعثر ، احتماليةتقييم العميل:اجلوانب التالية االئتماينتشمل عناصر التصنيف 

 :بثالث مراحل أساسية وهينظام التصنيف  أومير عمل نظام الدعم    
عدد كبري من  باستخداميعترب هذا العنصر من أكثر عناصر النظام تعقيدا، حيث يتم حتليل عينة البيانات : حساب المتغيرات -1

 االستعالماتعدد ، عدد كفاالت العميل، املستمدة من بيانات العمالء،كعمر املقرتض،عدد التسهيالت ، نوع التسهيالتاملتغريات 
متغري من حيث قدرة  22 -11أقوى  اختيارلكل متغري، ويتم  ويةئاملبالنسبة  التنبؤيةالقدرة  استخراجحبيث يتم  ؛اخل...العميل املنفذة عن

 ( .Score card) االئتماينيتم جتميعها مبا يسمى منوذج التصنيف و . االئتمانيةاملتغري على القياس والتنبؤ مبخاطر العميل 
واليت  االئتماينعلى املتغريات اليت يتكون منها منوذج التصنيف  "ءتقييم العميل بنا احتسابيف هذه املرحلة يتم : حساب تقييم العميل -2

 .حلظة تقييمه االئتماينوسلوكه  االئتمانيةتنطبق على بيانات العميل وتقيس خماطره 

 
 .مسح البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة اخلارجية*                                          

 
 تطوير وتقومي البدائل حلل املشكالت*     
 
  .بديل معني ومراقبة تطبيقه أو تنفيذه اختيار*   
 .توفري تغذية عكسية خبصوص القرار الذي مت تطبيقه *  

  اإلستعالم

 التصميم

 االختيار
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درجة  باستخراجيل خماطر العم احتسابيقوم النظام هبذه املرحلة وبناء على نتائج : تفسيرات التقييم ودرجة المخاطرة استخراج -3
وذلك وفقا ملعدالت رياضية تربط درجات تقييم العميل باملتغريات والتفسريات اليت تنطبق على بيانات العميل حلظة  ،تفسري التقييم

 .عنه االستعالم
 االئتمانيعمل نظام التصنيف  آلية (:3)رقم شكل

 
           

    
 

                                                                         
                                                                           

 
 
 
 

 .«00، مرجع نفسه، ص7105-57 رقم تقرير صندوق النقد العريب:" على باالعتمادمت إعداده  :المصدر
مع عمليات املراجعة الشاملة اليت تتم بشكل دوري خالل  مءيتالنظام قابل للتعديل مبا  هو( DSSنظام )إن مركز دعم القرارات     

فرتات زمنية حمددة على مجيع املتغريات ذات العالقة احملددة لدرجات املخاطر لتتوافق مع املمارسات الدولية الفضلى باخلصوص ، 
 .مع تغريات البيئة املصرفية اليت يعمل هبا النظام وانسجاما

   : االئتماني االستعالمآلية عمل نظم -ثالثا
لألفراد  االئتمانيةتساهم بدرجة كبرية يف منح التسهيالت  االئتماينواليت تشمل نظام التصنيف  االئتماين االستعالمإن توفر نظم    

ا ،حيث يستند عمله االئتماين االستعالمإضافة نوعية لنظم  االئتماينتعترب نظم التصنيف  إذ.والشركاتواملنشآت الصغرية واملتوسطة 
 14.االئتمانية االستعالممدى توفر بيانات عن املقرتضني وكفالئهم على نظم  إىلباألساس 

 :مع نظام التصنيف كالتايل باالنسجام االئتماين االستعالميعمل نظام 
 . االئتماين االستعالمعلى نظام  استعالميقوم مستخدم النظام بتنفيذ عملية  -1
 .عملية جلب بيانات العميل من قاعدة البيانات االئتماين االستعالميتوىل نظام  -2
 .DSS بربنامج االتصاليتابع النظام عملية  -3
للعميل بناءا على حتليل البيانات املالية  االئتمانيةبتنفيذ عملية حسابية لتقدير وتقييم املخاطر  DSSيقوم مركز دعم القرارات  -4

  للعميل املستعلم عنه االئتماينوالشخصية التارخيية واحلالية اإلجيابية والسلبية وفقا للمتغريات واحملددات املعتمدة يف النظام لتقييم السلوك 
 .(4)كما هو موضح يف الشكل رقم

(بيانات العمالء)متغريات داخلة  
 

DSS  

 

 

 

 

 

 

 حساب المتغيرات

 العميل حساب تصنيف

 تفسير التقييم ودرجة المخاطرة
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 .قاعدة البياناتيقوم مركز دعم القرارات بإرسال النتائج وختزينها على  -1
  .للعميل  االئتماينلإلفصاح عنها يف التقرير  االئتماين االستعالمترسل النتائج بعد التحليل على شكل عناصر التصنيف إىل نظام  -6

 
 االئتماني والتصنيف االستعالمآلية عمل أنظمة :(4 )شكل رقم

 
 .75ص  نفسه، مرجع ،7105-57 رقم العريب النقد صندوق تقرير: المصدر

 اخنفضتعدم السداد  كلما  احتماالتالقدرة على سداد فوائد وأصل الدين ،وتتزايد  بارتفاعأعلى تصنيف وتتميز  ABالفئة متثل    
السداد إما بسبب إفالس العميل أو وفاته أو  احتماالتحيث تنعدم فيها كل  Eدرجة التصنيف إىل أن تصل لدرجة اخلطر املمثل يف الفئة 
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في وحسب املعايري اليت يعتمدها النظام ف ختتلف درجة التصنيف حسب اجلهة اليت متنح التصنيفكما ،السنة تفوقملدة  السدادتأخره عن 
أدىن  أعلى تصنيف، بينماAaaأو AAAتمثل الفئةف Fitchو standard&poor’sو moody’s  والتصنيف الدولية االستعالموكاالت 

 . Dدرجة هي الفئة 
للعديد منهم أو  االئتمانعن منح  لالمتناععن املقرتضني وسلوكهم يدفع املؤسسات املالية واملصرفية إما  االئتمانيةن نقص املعلومات إ    

كتخفيض يف سعر   امتيازاتعدة درجة تصنيف عالية ب الذين يتمتعون مينح للمقرتضني ومن جهة أخرى ، بأسعار مرتفعة االئتمانمنح هذا 
  .االمتيازاتالضمانات املطلوبة وغريها من يف الفائدة و 

 :االئتمانيةخدمة التقارير و  يالتقييم الرقم -رابعا
للجهات الرمسية من قاعدة بياناهتا وعادة ما حتتفظ  ائتمانيةيف شكل تقارير  االئتماين االستعالمخدمة  االئتماين االستعالمأنظمة  تقدم    

عن العميل يف الغالب ملعلومات إجيابية أو سلبية أو إجيابية و سلبية  االئتماين االستعالمويتم  .فأكثريانات مخس سنوات بيف هذه القاعدة ب
كما   االئتمانيةاملصرف التقييم الشخصي للزبائن يف العملية  اعتماديستبعد إىل حد كبري  االئتمانيةكما أن التصنيف بالدرجات   .ملدة عامني

 بطرق احتسابهللعميل ويتم  ئتماينااليعكس املوقف  "اللعميل مؤشر  الرقميالتقييم ويعترب 15.االئتمانقرار  الختاذخيتصر الوقت الالزم 
عترب العميل ذو درجة أللعميل كلما  الرقمييعكس درجة املخاطرة للعميل وكلما زادت درجة التقييم حيث ،حصائية متطورة إرياضية و 

وبدونه ال  االئتمانأحد املداخل الرئيسية لصناعة قرارات  االئتماين االستعالميشكل تقرير وبذلك  .16خماطر منخفضة والعكس صحيح
 17.ميكن إصدار القرار

 :االئتماني االستعالممتطلبات تنظيم وتطوير أنظمة   -خامسا
توفر جمموعة من املتطلبات األساسية لنجاح عمل هذه األنظمة  االئتماين االستعالمتفرتض املمارسات السليمة لتنظيم وتطوير أنظمة    

 :فيما يليوتتمثل هذه املتطلبات .وحتقيقها لألغراض واألهداف املأمولة منها
 (:التحديات)االئتماني االستعالمالبنية التحتية الضرورية لنظام   -0

 :واليت تشمل ما يلي ؛كفاءهتاتدعم  توفر بيئة مناسبة  االئتماين االستعالمأنظمة  يتطلب تطوير     
 (.احلواسيب يف املصارف إىل احليلولة دون توفري البيانات بسرعة نقصيؤدي )وبشكل متكرراحلصول على بيانات أكثر دقة  -
أجل  البد من حتسني املهارات التقنية يف البنك املركزي من)حتسني البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وضمان سرية البيانات وأمنها  -

 (.برجميات جديدة لتقليل وقت املعاجلة ستخداما
 (.كوهنا ضرورية لتمكني األفراد والشركات حلماية حقوقهم  ئتماناالنشر املعرفة بشأن تقارير )توسيع وعي املستهلك  -
 .األساسيةاهلواتف اخللوية لتقدمي التقارير  ستخداماإدخال منتجات جديدة وحلول أعمال جديدة مثل  -
 (.شريطة وجود األساس القانوين لذلك)بامللكية اخلاصة والتشجيع عليها السماح  -
 :المتطلبات األساسية لقاعدة بيانات االئتمان -2

 :وستشمل هذه البنية التحتية ما يلي ، وجود بنية أساسية للمعلومات املاليةئتمانيةاالتتطلب قاعدة البيانات     
 .املعلوماتاإلطار القانوين والتنظيمي لتبادل  -
 .إذا كان موجودا  أو سجل االئتمان العام/ واحد أو أكثر من مكاتب االئتمان اخلاصة و  -
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قواعد بيانات القطاع العام مثل املمتلكات وضمانات املركبات وسجالت األصول وتسجيل الناخبني وقواعد بيانات اهلوية الوطنية وما  -
 .إىل ذلك، والسيما قواعد بيانات الدفع

 .للبيانات املاليةقواعد  -
 18."ثقافة االئتمان"العنصر غري الرمسي  -

 :في الجزائر االئتماني االستعالمتقييم كفاءة نظام  :المحور الثالث
وإدخال العمل  االئتمانيةخاصة مع تعدد اخلدمات  االئتماين االستعالمدول العامل باألمهية املتزايدة ألنظمة  أدركت اجلزائر على غرار   

 .وتطويرها إلنشائها،فعملت على هتيئة البيئة املناسبة  2بازل باتفاقية
 :(مركزية المخاطر)  االئتماني لالستعالمر نظام مركزي يتطو إنشاء و  -أوال
من  061، حيث تأسست مركزية املخاطر مبوجب املادة االئتماين االستعالمهبذا النموذج من  اهتمتتعترب اجلزائر من بني الدول اليت     

إعادة ببنك اجلزائر  قام االئتماين االستعالمإدراكا بأمهية نظم و . 09يف املادة  10/00وأكد عليها األمر  01/ 01قانون النقد والقرض 
املتضمن مركزية خماطر املؤسسات واألسر واليت تسجل فيها  7107فيفري  71املؤرخ يف 07/10تنظيم مركزية املخاطر من خالل النظام رقم

أمساء البنوك واملؤسسات املالية  جبمع منتكلف مركزية املخاطر  حيث (.سواء إجيابية أو سلبية)املعطيات املتعلقة بالقروض املمنوحة هلم
 19من القروض وطبيعة القروض املمنوحة وسقفها واملبالغ املسحوبة ومبالغ القروض غري املسددة و الضمانات املعطاة لكل قرض املستفيدين
 .و تكلف مركزية املخاطر جبمع ومعاجلة وحفظ املعلومات حول القروض البنكية.رقم تعريف خاص باستعمال

ة بالقروض املمنوحة لألشخاص املعنويني واألشخاص الطبيعيني الذين وتسجل فيها املعطيات املتعلق: مركزية مخاطر المؤسسات -1
 .ميارسون نشاطا مهنيا بدون أجر

 .تسجل فيها املعطيات املتعلقة بالقروض املمنوحة لألفراد:األسرمركزية مخاطر  -2
ملركزية املخاطر،والتصريح بدون تأخري عن   تصرح البنوك واملؤسسات املالية شهريا جبميع القروض املمنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد   

قبل منح أي  كل معلومة طرأت على وضعية املقرتض قد تؤثر على مالءته،كما يتعني على املؤسسات املصرحة أن تستشري مركزية املخاطر
 .20قرض لزبون جديد

املعلومات االئتمانية الضرورية ملختلف املتعاملني يف ويبقى بنك اجلزائر املسئول الرئيس عن تنظيم وتسيري مركزية املخاطر قصد توفري     
 .القطاع من بنوك ومؤسسات مالية من خالل تبادل املعلومات، وهو ما يصب يف حتسني إدارة خماطر القروض

 (.7106 -7119)يبني تطور عدد التصاريح يف مركزية املخاطر خالل الفرتة ( 0)واجلدول رقم
 (8012-8002)في مركزية المخاطر خالل الفترة تطور عدد التصاريح(:1)جدول رقم

 :على باالعتماد مت إعداده:المصدر               
 Banque d’Algérie, Rapport annuel (2008,2010,2012,2014 ,2016) 

 عدد التصاريح السنوات

8002 88288 

8002 82888 

8000 80888 

8000 38028 

8008 28823 

8002 008082 

8002 088883 

8002 541832 

8002 883888 
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 7106حيث بلغ العدد سنة 7106إىل سنة 7119أن عدد التصاريح املقدمة لبنك اجلزائر يف تزايد منذ  يتضح اجلدول أعالهمن خالل    
يف البنوك اجلزائرية  االئتمان،ويعترب ذلك مؤشرا إجيابيا لدعم عملية التقليل من خماطر 7119تصرحيا يف  60080تصرحيا مقابل579850

 .ا يسمح بتفادي مشكلة التعثر املصريفمم .االئتمانيةمن خالل تفادي التعامل مع مقرتضني مشكوك يف قدراهتم 
م ضملف وصفي ي 7107واليت بدأ تشغيلها يف سبتمرب( مؤسسات وأسر)لدى مركزية املخاطر اجلديدة 7106يف هناية  لإلشارة فقد توفر   

وأكد بنك اجلزائر بأن املركزية ال تزال قيد  .7107شخصا طبيعيا ومعنويا يف هناية  541832شخصا طبيعيا ومعنويا مقابل  758473
حيث تواصل املصارف واملؤسسات املالية يف إرسال باملوازاة تصرحياهتا إىل املركزية القدمية كون رقم هوية املؤسسات واألفراد خيتلف  ؛التطوير

وتلزم املصارف واملؤسسات املالية باملسامهة يف هذه املركزية وتزويدها  .ويتم حتويل التصاريح تدرجييا إىل املركزية اجلديدة يف املركزيتني
انات اليت متت حيازهتا عن كل الفعلي وااللتزامات بالتوقيع املقدمة والضم ستعماهلااباملعلومات اخلاصة بالقروض املمنوحة ومستويات 

من خالل تبادل هذه املعلومات إىل حتسني و  املركزية إىل مشاركة كل املصارف يف وضع املعلومات اليت حتوزها حول مدينيها،وهتدف . قرض
 .21إدارهتا ملخاطر القرض

مليار  656880و  للمؤسسات اخلاصةمليار دينار  4566926القروض وااللتزامات بالتوقيع املصرح هبا  تبلغ 2017ويف هناية ديسمرب   
حصة  ارتفعتحيث  ؛22 2016يف هناية  لألسرمليار دينار  536600و للمؤسسات اخلاصة  مليار دينار 3957057مقابل  لألسردينار 

 . 23هلذا القطاع %11.26إىل األسر ،بزيادة قدرها  %7.4منها  %11.4 إىل % 12املمنوحة للقطاع اخلاص من  القروض
 :في تقييم القروض الممنوحة لألفراد والمؤسسات المتخذةالمعايير  -0

 السدادضد خماطر عدم القدرة على  تأمينهااليت تضمن  املعايريمن  على عدداجلزائرية يف منح القروض املؤسسات املالية  وتعتمد البنوك     
الطرف املقابل حيددها البنك املركزي اجلزائري، حيث تستعمل لتقييم القرض ترجيحات حسب طبيعة ونوعية  ؛مالءهتا على وتبقيها حمافظة 
 :24حسب الفئات أدناها وحتدد معدالهت

 :المستحقات على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة . أ
تقييم املخاطر على يف  (هيئات خارجية حتدد قائمتها اللجنة املصرفية من طرف ) حالة تبين بنك أو مؤسسة مالية التنقيط اخلارجي يف   

 :هذه الطريقة لتقييم مجيع مستحقاته على املؤسسات املنقطة استعمالاملؤسسات الكبرية واملتوسطة ،فعليه 
 .المؤسسات الكبيرة والمتوسطةمخاطر يوضح معدالت ترجيح ( :12)جدول رقم               

التنقيط الخارجي 
 للمؤسسة

AAA 

 -AA إلى
A+ 

 -A إلى
BBB+ 

 -BBB إلى
BB+ 

 -BB إلى
B+ إلى B- أقل من B- ال يوجد تنقيط 

 100% 150% 150% 100% 100% 50% 20% الرتجيح

 .14،مادة ،مرجع نفسه20-08:نظام رقمبنك اجلزائر،:المصدر                                              
  وهي20%حتدد بمثال  AAAاملصنفة يف ترجيح خماطر القرض لدى املؤسسات الكبرية واملتوسطة أن نسبة  من خالل اجلدول يتضح   

 %112إىل نسبة ترجيح اخلطر بينما ترتفع  نسبة أقل ؛حيث أن هاته املؤسسات تتمتع جبدارة ائتمانية عالية وبالتايل نسبة خماطرها أقل،

فحني ، املؤسسات ال تتمتع جبدارة ائتمانية وقدرهتا على تسديد التزاماهتا ضئيلةهذه أن  ؛ حيث -Bلدى املؤسسات اليت تصنيفها أقل من
مما يبني أن عملية التصنيف تساهم بشكل  .البنوك واملؤسسات املالية التنقيط اخلارجي استخداميف حالة عدم  100% نسبة ترجيحهلا حتدد 

 .كبري يف حتديد وبدقة نسبة اخلطر املرتبطة باملقرتض
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 : المستحقات على المؤسسات الصغيرة جدا والخواص . ب
دج ،يأخذ  12.222.222على هذه املستحقات شرط أن ال يتجاوز مستوى التعرض على املستفيد الواحد مبلغ %71يطبق ترجيح      

مساعدات إلنشاء مؤسسات،تسهيالت للمؤسسات ، قروض قابلة للتجديد: التعرض أحد الصيغ اآلتية على وجه اخلصوص
 .املذكورةللشروط  استجابتهايف حالة عدم  100%كما ترجح هذه املستحقات  بنسبة.الصغرية،قروض جتهيزات جارية لفائدة اخلواص

 :السكني لالستعمالالقروض العقارية  . ت
 : السكين اليت تستجيب للشروط اآلتية لالستعمالعلى القروض العقارية  % 31يطبق ترجيح     

 .أو هتيئة أو بناء سكنات مضمونة برهن رمسي اقتناءأن تكون القروض املمنوحة لألفراد بغرض  -
 .سكين موجهة ليشغلها املستأجر الستعمال إجياريهعتمادات ا  -
 .%22أن يعادل مبلغ القرض -
  .أن يكون الرهن الرمسي من املرتبة األوىل -
 .أن حيني بفرتات منتظمة -
حسب حاالت حيددها  % 12ميكن أن يرخص هلا تطبيقكما  .% 71 يطبق ترجيح نسبته أحد املعايري املذكورة احرتامدم يف حالة عو 

 .النظام
  :التجاري لالستعمالالقروض العقارية   . ث

غري أنه يطبق ترجيح  .املهين أو التجاري لالستعمالعلى القروض املضمونة برهون رمسية على األمالك العقارية % 71يطبق ترجيح     
 .شريطة تقييم العقار املرهون رمسيا بفرتات منتظمة حق الشراء عتمادات اإلجيارية املالية والعملياتية املتضمنةعلى اال% 12 نسبته
الزالت تعتمد على  اجلزائريةواملؤسسات املالية أن البنوك  إال ؛االئتماين االستعالمرغم حصول تطور ووجود برامج حالية لتطوير نظم     

قيط نا التتبنيهيف حالة وهذا  الكبرية واملتوسطةالتنقيط اخلارجي على املؤسسات  يقتصرو  ،االئتمانية للمقرتضنينظام داخلي لتقييم اجلدارة 
  .لتقييم عملية ايف البنوك واملؤسسات املالية باملعلومات الالزمة هاته تزويد يف  مهمة مركزية املخاطرتتمثل  ؛ بينمامن هيئة خارجية

 :تطور نسبة القروض المتعثرة في الجزائر  -8

 هذه املركزية إال أن دور ؛نسبة القروض املمنوحة لألفراد واملؤسسات يف ارتفاعو مركزية املخاطر  التحسينات اليت طرأت علىبالرغم من     
 :اجلدول التايل من خاللويتضح ذلك   .يف التقليل من تعثر القروض مل يكن بالشكل املرغوب

 .2102و 2102يوضح تطور نسبة القروض المتعثرة خالل سنتي(: 13)جدول رقم

 :عرب املوقع اطلع عليه،لبنك اجلزائر 2217مؤشرات التقرير السنوي :على  باالعتمادمت إعداده :المصدر
(http://www.eco-algeria.com)،11:33على الساعة،22/12/2212:بتاريخ 

 0208يف سنة 12.3%إىل 0208سنة يف %00.2 من يف نسبة الديون املتعثرة لدى البنوك العمومية ارتفاعيتضح من خالل اجلدول    

 اجلزائر بنك حسب تقرير %83بنسبة  (أنساج و كناك و أجنام)القروض املمنوحة يف إطار برنامج دعم التشغيل  فيهاحيث سامهت 
 .0208لسنة
 : من بينها وهذا يرجع إىل عدة أسباب      
بصفة أساسية على املعلومات املقدمة من املقرتضني  العتمادها ااملمولة، نظر عدم وجود معلومات صحيحة ودقيقة عن العمالء واملشاريع  -

 .دون التأكد منها بشكل كاف من مصادر خارجية

2102 2102 
 12.3% %00.2 بزبائن البنوك العمومية ةمسددة خاصقروض غري 

 7.9% 8.2% قروض غري مسددة خاصة بزبائن البنوك اخلاصة

http://www.eco-algeria.com/content
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فضال  القرض،خاطر والتقييم الدقيق ملتحليل العلى  تعتمدواليت  الدراسة العلمية جلدوى املشاريع غياب سياسات إقراضية سليمة تراعي -
 .شاريعهذا النوع من املعلى تطبيق بعض التعليمات لتمويل إلزام البنوك العمومية  سياسة الدولة يف عن
من املعايري األساسية لتصنيف خطر املقرتض تعترب مسعة )يف التسيري منح قروض ملؤسسات وأشخاص غري مؤهلني وذوي قدرات ضعيفة -

 .(القرض
 .عدم وجود سياسة واضحة لدى البنوك ملتابعة املشاريع املمولة للمؤسسات  -
املسجل سنة  امقارنة مبستواه 0208يف نسبة الديون املتعثرة  يف اخنفاضاعلى عكس البنوك العمومية، سجلت املصارف اخلاصة     

 .االئتمانوهو ما يفسر سياستها الصارمة يف منح   % 8,2 إىل % 3,0 من تحيث تراجع، 0208
سر واملؤسسات واملقيدة على مستوى مركزية املخاطر، سجل بنك اجلزائر نسبة النسبة للقروض غري املسددة من طرف األأما ب     

88,8% مليار دينار يف  800,3مقابل  مليار دينار 802,3ما قيمته  0208حيث بلغت هناية  ؛من القروض املتعثرة غري القابلة للتسديد
0208هناية 

25. 
ات فعالة وبناء سياسات وإجراء االئتمانيةحتقيق األغراض املنشودة يف املسامهة يف خفض املخاطر يف  عجز هذه املركزية وهو ما يفسر   

وذلك ( حاالت التعثر)فقط على البيانات السلبية  واعتمادهابشكل أكرب  االئتمانيةاملعلومات  عن تغطية فضال على عجزها هتا،إلدار 
والدراسات  (scoring)التقييم خدمات هنا ال تقدم خدمات إضافية باتت مهمة مثلأباإلضافة بصورة عامة لكبار العمالء واملستفيدين،

 .االئتمانيةنكشافات والرتكزات ومتابعة اال رقابةموجهة أصال ألغراض ال فهي،والكشف عن حاالت التالعب وغريها واالستشارات
 :عند بعض الدول بما فيها الجزائر عمق المعلومات االئتمانيةتقييم مستوى  -ثانيا

ممارسة أنشطة "الذي يصدره البنك الدويل يف تقريره السنوي  االئتمانمن خالل مؤشر احلصول على  االئتمانيةعمق املعلومات  يتم قياس   
 26:، حيث يغطي ما يلي"Doing Business""األعمال

 (: االئتمانيةالمعلومات ) االئتماني االستعالممؤشر عمق   -0
ويشري عدد نقاط أعلى إىل توافر  2و  0ترتاوح نقاط هذا املؤشر بني  القواعد واملمارسات اليت تؤثر على مدى ونطاق التغطية، يقيس   

عمل أو  تال العامة  االئتمان كزا أو مر  اخلاصة االئتمان مكاتب توإذا كان، مبا يسهل قرارات اإلقراض در أكرب من املعلومات االئتمانيةق
 .صفرا   يكون  االئتمانيةفإن تقدير مؤشر مدى عمق املعلومات  ؛من السكان الراشدين %1أقل من  انطاق تغطيتهكان 

 :االئتمانيةالخاصة للمعلومات  المراكزتغطية  -2
   و تسهل تبادهلا  االئتمانيةعدد األفراد واملؤسسات املقرتضة واملسجلني يف املراكز اخلاصة اليت تعمل على جتميع املعلومات عن جدارهتم     
 . فيما بني البنوك واملؤسسات املالية 

 :معلومات االئتمانيةلل المراكز العامةتغطية  -3
   و تسهل تبادهلا  االئتمانيةعدد األفراد واملؤسسات املقرتضة واملسجلني يف املراكز العامة اليت تعمل على جتميع املعلومات عن جدارهتم     

 .اخلاضعة إلجراءات تنظيمية بني البنوك واملؤسسات املالية فيما 
العامة وتغطية املكاتب اخلاصة للمعلومات  (املراكز)السجالت فيها تغطيةمبا  االئتمانيةمؤشر عمق املعلومات ( 2)يبني اجلدول رقم    

 .بعض دول العامل االئتمانية عند
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 .2102لسنة في بعض دول العالم بما فيها الجزائر االئتماني االستعالمتطور مؤشر (:02)جدول رقم
عمق المعلومات "االئتماني االستعالممؤشر  الدول

 "االئتمانية
 (مرتفع8-منخفض1)

 

 .(%)المتوفرة إلى عدد السكان البالغين االئتماننسبة معلومات 
 مكاتبأو تغطية السجالت 

 العامة االئتمان
 االئتمانيةتغطية مكاتب المعلومات 

 الخاصة

 اإلمارات العربية املتحدة-
 اجلزائر -
 تونس -
 املغرب -
 البحرين -
 األردن-
 الكويت -
 السعودية-

2 
1 
6 
5 
9 
7 
6 
9 

2.2 
7.0 

76.0 
1.11 
1.11 
7.7 

00.1 
1.11 

14.1 
1.11 
1.11 
77 

75.9 
07.0 
07 

71.7 
 62.92 19.57 6.63   والتنمية االقتصادي منظمة التعاون

 17 11.3 1 األوسط ومشال إفريقيا الشرق
 122 32.2 7 إيطاليا
 122 1.2 2 أملانيا

 2.22 21.1 1 بلجيكا
 122 2.22 2 الواليات املتحدة األمريكية

 21.4 21.3 2 الصني
Source : Doing Business, the World Banks, consulté le 21 /02/2018 à09H00 

مارات كاإل عند بعض الدول العربية (نقاط 2 )أعلى مستوى له سجل 2217يف االئتماين االستعالمخالل اجلدول يتضح أن مؤشر  من   
الواليات املتحدة شأهنا يف ذلك شأن  ائتمانيةبأفضل كفاءة  ظىمما يعين أن هاته الدول حت البحرينو العربية املتحدة ،اململكة السعودية 

والتنمية وبعض الدول األوربية كبلجيكا مثال سجل  االقتصادييف حني يتجاوز هذا املؤشر مثيله يف منظمة التعاون  األمريكية،أملانيا والصني
  .نقاط 1املؤشر فيها 

وهذا ،نقاط 1عند معظمها  جتاوزقد سجل تطورا وحتسنا يف معظم الدول العربية،حيث  االئتماين االستعالميتضح لنا أن مؤشر  كما  
  .تحتية لقطاعها املصريفالبنية التقوية تعزيز و بغية  االئتماين  االستعالميف تطوير أنظمة املكثفة  هايعود إىل جهود

 االئتمانيةقدر أكرب من املعلومات  ويشري إىل عدم توفر 2217سنةنقطة  2 االئتماين االستعالمأما بالنسبة للجزائر فقد سجل مؤشر   
 االستعالممكاتب  ا، أم%1عنوهي نسبة تقل  2217سنة% 2.2حيث قدرت ب االئتماين االستعالمنتيجة ضعف تغطية أنظمة 

 ت، الكويبالعربية، البحرين، املغر املدارة من قبل القطاع اخلاص فليس هلا وجود يف اجلزائر عكس بعض الدول العربية كاإلمارات  االئتماين
 . االئتماين لالستعالموالسعودية اليت متلك مكاتب 

أو مركزية املخاطر اليت يديرها البنك املركزي ألغراض الرقابة على اإلقراض وبالتايل ال تتحصل  العام االئتمانسجل على  اجلزائرتعتمد    
 ،االئتمانيةمتخصص أكثر يف التقارير  اليت هلا دور اخلاصة االئتمانعلى معلومات دقيقة حول املقرتضني مثل اليت توفرها مكاتب البنوك 

وميكنها إصدار عدة أنواع السجل العام كوهنا تتضمن أنواعا خمتلفة من مصادر املعلومات اليت يف أكثر تعقيدا من  شبكتهافاملكاتب اخلاصة 
بيانات بسيطة  ميكن أن تتضمن هذه التقارير .(لعقاري،قرض األعمال وما إىل ذلك،القرض ا االستهالكيالقرض )االئتمانيةمن التقارير 

ذج إحصائية إلنتاج خدمات لنما استخدامها،فضال عن ( بيانات إجيابية)ني املقرتض  إجيابية عن جدارةتقارير  أوعن التخلف عن السداد 
سواء لتطوير هذه املركزية أو الرتخيص هود املزيد من اجلالتقييم،وهو ما تفتقر إليه هذه املركزية إذ يتعني على البنك املركزي اجلزائري بذل 

 .تماشى مع أفضل املمارسات الدولية تتكمل عمل هذه املركزية و  االئتماين لالستعالمبإنشاء وكاالت خاصة 
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 :خاتمة
أفضل  اختاذهيئات اإلقراض على  تلعب أنظمة االستعالم االئتماين دورا  بالغ األمهية يف توفري البيانات املفصلة الالزمة ملساعدة      

حيت متكنا يف هذه .يشكلها كل عميل اليتاخلطر من خالل ضبط املخاطر االئتمانية والتعرف بشكل دقيق على درجة  االئتمانيةالقرارات 
وعرض خمتلف مناذج هذه األنظمة ومدى تغطيتها  االئتماينالقرار صناعة يف  االئتماين االستعالمعرض كيفية مسامهة أنظمة  منالدراسة 

 :التالية االستنتاجاتوقد توصلنا إىل .عند بعض دول العامل مبا فيها اجلزائر االئتمانيةللمعلومات 
 :االستنتاجات

إىل جانب اإلطار املؤسسي والتكنولوجي والقانوين الذي يدعم كفاءة  بيانات،يف جوهرها من قواعد  ئتمايناال االستعالمتتألف نظم  -
 .قواعدالأداء هذه 

 استعالمشركات  والثاين املركزية،رمسية تديرها البنوك  ائتماين استعالمأنظمة  األول :االئتماين االستعالمهناك ثالثة مناذج رئيسية ألنظمة  - 
حيث تستخدم .مستقلةمملوكة من قبل جهات  مستقلة ائتماين استعالموالثالث شركات (املالية البنوك واملؤسسات)مملوكة للدائنني  ائتماين

  . اجلزائر النموذج األول واملتمثل يف مركزية املخاطر

 وفقا ملعدالتعملية حسابية  تتممركز دعم القرارات  ، وعلى مستوىعملية جلب بيانات العميل من قاعدة البياناتهذه األنظمة توىل ت -
على حتليل البيانات املالية والشخصية التارخيية واحلالية اإلجيابية والسلبية وفقا  "ءللعميل بنا االئتمانيةلتقدير وتقييم املخاطر  رياضية

 ،ميلللع االئتماينلإلفصاح عنها يف التقرير  رتسل النتائج بعد التحليلل حيث يتم تصنيف العميل؛للمتغريات واحملددات املعتمدة يف النظام
  .العميل ذو درجة خماطر منخفضة والعكس صحيح عترباكلما   الرقميوكلما زادت درجة التقييم 

واملمثل يف مركزية املخاطر من خالل إصدار جمموعة من  االئتماين االستعالماجلزائر بتنظيم وتطوير نظام  اهتمامكما بينت هذه الدراسة  -
التشريعات تضمنت إنشاء مركزية خماطر املؤسسات ومركزية خماطر األسر والعمل على توسيع نطاق املعلومات والبيانات اجملمعة 

ل العربية واملتقدمة وفقا ملؤشر املعلومات متأخرا عن العديد من الدو  االئتمانيةلكن بالرغم من ذلك ال يزال نطاق تغطية املعلومات .واملتاحة
 .الذي يصدره البنك الدويل االئتمانية

 :التوصيات
حتت إشراف  االئتماين لالستعالمالعمل على تشجيع البنوك واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص على إقامة شركات أو مؤسسات خاصة  -

نوع املعلومات اليت ميكن جتميعها وتبادهلا والغرض : على أن يغطي هذا اإلطارعملها وبناء إطار قانوين وتشريعي ينظم  ورقابة بنك اجلزائر
 اختاذالالزمة قبل جراءات اإلو  محاية خصوصية العمالءو قواعد أمن وسالمة هذه البيانات  وواجلهات اليت يسمح هلا بتبادهلا  استخدامهامن 

 .اخل...املمكن منحه للمقرتض االئتمان فحجم وسقو قرار منح قرض 

 املصارف،من قبل  السلبية واإلجيابية االئتمانيةوجتميع املعلومات لنجاح هذه األنظمة  التقنيات احلديثة األكثر كفاءة وسالمة استخدام -
باإلضافة إىل بناء القدرات لتوسيع نطاق  .األحكام القضائية سجالت و التجزئةاخلدمات ومؤسسات  شركات و املختلفةشركات التمويل 
إلدارة املخاطر وخدمات  االستشاراتوخدمات  تشمل هذه اخلدمات إجراء الدراسات والبحوثل ميكن تقدميهااخلدمات اليت 

 .وغري ذلكوالكشف عن حاالت التالعب  (scoring)التقييم
 أكثر تطورا نظم آلية كاستخدامئتمان،اال اتقرار  اختاذاملؤسسات املالية لتسهيل وتسريع عملية البنوك و تطوير القواعد واألنظمة لدى  -

أن متارس  ومن املهم التأكد من كفاءة األنظمة التقنية والشبكات اإللكرتونية وربطها بوحدة البيانات بالبنك املركزي و لتصنيف املقرتضني
 االئتمانيف إجراءات منح  االئتماين واالستعالمالسلطات اإلشرافية دورا إجيابيا وحمفزا للمؤسسات املصرفية يدفعها لتوظيف خدمات التقييم 

 .والقروض
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 والعمل، مجيع املشاركني يف النظام والتزاماتسؤوليات مبو  االئتماين االستعالم نظامبقوانني وإجراءات عمل  توعية اجلمهورلبذل جهود   - 
وحث املصارف على توزيع وثيقة إعالمية  كافة وسائل اإلعالم، وعقد ورشات عمل وندوات ملناقشة عمل هذه األنظمة   نشرها يف على

 .حتتوي على كافة املعلومات اليت حيتاجها عمالء املصارف
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