
 مع البنوك والبورصاتجلنة  حمضر إجتماع
 I Scoreرئيس الشركة املصرية لإلستعالم اإلئتماني 

 2019 مايو 5 يوم األحد املوافق

 
 حممد/ الدكتوروضور حبو ، رئيس اللجنة حسن حسني/األستاذبرئاسة  باجلمعية إجتماعًا البنوك والبورصاتعقدت جلنة 

 عددحوضور و ،I Scoreلشركة املصرية لإلستعالم اإلئتماني ل املنتدبرئيس جملس اإلدارة التنفيذي والعوضو  - كفايف

وذلك يف متام الساعة ، ورجال الصحافة واإلعالم ،من ممثلي جمتمع األعمال املصري  اجلمعية أعوضاء السادة من

 التعرف على : مبقر اجلمعية باجليزة ،بهدف ،وذلك ، 2019 مايو 5 املوافق األحديوم  صباحًا احلادية عشر

 

 "االستعالم االئتماني لألفراد و تأثريه على التعامالت التجارية والبنكية"
  

 حممد /الدكتورب مرحبًا باجلمعية  البنوك والبورصاترئيس جلنة  – حسن حسني/  األستاذوقد بدأ اللقاء بكلمة 

على  مؤكدًا،، I Score اإلئتماني لإلستعالم املصرية املنتدب للشركة والعوضو التنفيذي اإلدارة جملس رئيس -كفايف 

واإلستعالم  I Scoreمفهوم كل ما خيص  لى تعرف احلوضور عن قرب عكبري يف أثر ملا له من  أهمية هذا اإلجتماع

 . اإلئتماني لألفراد

خاصة وأنه  ، ويدعو للتفاؤل مبشرقد أصبح أن مستقبل التحول الرقمي والشمول املالي فى مصر وقد أكد سيادته على 

 .نوضمام إىل االقتصاد الرمسيتصادية ويقوم مبساعدة الشركات لإلعلى العديد من املشاكل االقسيقوضي 

مع كافه العمالء  نضخمه تغري طريقه عمل البنوك  اآل ن القطاع املصريف بالكامل يشهد تطورات تكنولوجيهعلى أكما اكد 

 ية.العصرالتطورات يستطيعوا مواكبه  ىه حتجيابياالفراد والشركات دراسه هذه التطورات اإل ىو عل

 

م لشركة املصرية لإلستعالل رئيس جملس اإلدارة التنفيذي والعضو املنتدب - الدكتور/ حممد كفايف ثم قام
ثم بدأ ، امهلباجلمعية لتوجيه الدعوة له حلوضور هذا اللقاء ا البنوك والبورصاتبتوجيه الشكر للجنة   I Scoreاإلئتماني 

بهدف  بنوك ،المن خالل إدارات اإلستعالم بيتم يف السابق كان اإلستعالم اإلئتماني لألفراد  إىل أن كلمته مشريًا

العمالء املتقدمني للبنوك للحصول على القروض ،كما كانت هذه العملية تشهد نسبة  دقيقة حول بياناتاحلصول على 

 اإلئتماني إلستعالمل املصرية للشركةأن  موضحاً عدم الدقة كما أنها تستغرق الكثري من الوقت ،ليست بقليلة من األخطاء و



I Score  مصرية مساهمه كشركة لتأسيسهابقرار من البنك املركزي املصري   2005عام أغسطس  30يف قد أنشئت 

سوق وقانون  1981بسنة  159طبقاً ألحكام قانون الشركات رقم ،وذلك  للتنمية  االجتماعي والصندوق بنك 25 مبساهمة

املركزي املصري من  البنك منعليه  حصلتمن خالل ما  عملها،وقد بدأت الشركة   1992لسنة  95رأس املال رقم 

 مقارنة دًاج خمفوضة من الشركة املقدمة اخلدمة سعارأ أن إىل الفتًا ، اإلئتماني لالستعالم ملفألف  800 بلغتملفات 

 . اإلئتماني لالستعالم جنيه 30 بواقع،وذلك  العاملية باالسعار

 مليون 16 بلغ قد االفراد من اإلئتماني لإلستعالم املصرية بالشركة املسجلني العمالء امجالي وقد أشار سيادته إىل أن

 لالشرتاك التجارية كوالبنو العقاري التمويل وشركات التمويلي التأجري شركات و الشركة بني تعاون هناك أن موضيفا عميل،

قد  يعهمومج الصغر متناهي التمويل على من احلاصلني مسجل بالشركة عميل مليون 2.6 يوجد،كما  اخلدمة تقديم فى

 جنيه. مليون 17 مجاليبإ إئتمانية تسهيالت على حصلوا

 مع "اإلدارة العامة للمرور " التاحة كافة البياناتمشرتك ن الشركة تستهدف توقيع بروتوكول تعاون أ ثم أكد على

وصول وعد كن العميل من معرفة محيت يتماليت يتم شرائها من قبل العمالء بالتقسيط اخلاصة مبلفات السيارات 

روض ق حصلوا عليها من خاللكة للعمالء الذين بالشرمسجلة ألف سيارة  250يوجد حيث من املرور، امللف  استالمو

 .أو بنظام التقسيط من البنوك

ة بالعميل إىل اخلاصالنهائية ارات رالق فقط ،حيث ترجعستشاري اإل يرتكز على اجلانب أن دور الشركةعلى  كما أشار 

عدد مرات ، و اليت مت احلصول عليها سابقًا إىل وجود عوامل تؤثر على العميل منها جمموعة القروض مشريًاالبنك ، 

وحتليل ة بالعميل تجميع البيانات اإلئتمانية اخلاصبالشركة فتقوم ، بالعميلاخلاص  الثابت السداد ، والدخل يف تأخريال

 درجة، 850 إىل 750 بواقع ممتاز إىل تنقسم لالفراد اإلئتماني التقييم درجات أن إىل وأشار تارخيه اإلئتماني وتقييمه ،

 البنوكمن قبل  رفوضهايتم  ومعظمها درجة 400 حدود فى املخاطر عالية التقييم درجات تصل بينما درجة، 600 جيد و

 . لالفراد اإلئتمان منح فى

 اعد جديدة  لتسهيلستخراج قوإب 2016يف عام  حيث مت البدء، السوق جيدًابدراسة  تقومأن الشركة  إىل  أوضحثم 

 181 لديه فرتة ل أن العميحيث الء املتأخرين يف سداد األقساط ،ومعاجلة مشاكل العمعلى العميل ، العمليات اإلئتمانية

مسه من اع لشركة تقوم مبساعدة العميل برفا كما أن القوائم السلبية ،بمسه أعليه وإال سيتم وضع  اتيوم لسداد املتأخر

 .متأخر  أواد يف السدمن منتظم اإلئتماني لكل العمالء  تقوم بعمل التقرير،و ائم السلبية بعد سداد املتأخراتالقو

ن البنية أ كما، بدأت مرحلة جديدة حنو التحول الرقميقد أن مصر إىل  ويف نهاية كلمته أشار الدكتور / حممد كفايف

مليون جنيه  25رصدت حوالي ،وقد أكد سيادته على أن الشركة قد  للتحول الرقمي فى مصر قوية جدًاالتكنولوجية 

م كيشن والذى سيتيل أبلاجبانب اإلنتهاء من نظام املوباستثمارات جديدة لوضخها فى تطوير البنية التحتية للشركة 

 فى العميل ياناتب حتديث للبنوك سيتيح اجلديدالتكنولوجي  النظام أن،موضحًا  إطالقة خالل شهر ديسمرب املقبل

عميل بعد لل درويدنواأل الذكية اهلواتف على االئتمانى االستعالم خدمة إتاحة ستتم أنه إىل الفًتا إدخاهلا، يوم نفس

 جتاوز األسئلة احملددة لتدعيم درجة احلماية واألمان.

 
 
 



  النقاط التالية: أهمومناقشة مت فتح باب املناقشة حيث مت إستعراض  ثم
 

 الفرتة القادمة ،وهنا متخالل التطور التكنولوجي والشمول املالي دور الدولة يف دعم ت اإلشارة إىل مت 

 أركان رئيسية وهى: 3الشمول املالي يرتكز على ور / حممد كفايف على أن التأكيد من قبل الدكت

 : من  %40 حنو نوضمامحيث أن إ دخول وإنوضمام اإلقتصاد غري الرمسى إىل املنظومة الرمسية

اإلقتصاد غري الرمسي للمنظومة من شأنه رفع معدالت اإلقتصاد املصري بنسب جيدة جدًا ،لذا جيب 

تقديم خدماتها املصرفية وداواتها املالية بتكلفة خمفوضة للعمالء حتى  على شركات التمويل والبنوك

 .لرمسيةتلقى القبول لديهم ويتم جذبهم لإلنوضمام للمنظومة ا

  حيث جيب وجود قواعد وقوانني توضمن محاية وسرية بيانات العمالء ضمان سرية البيانات للعمالء :

 ،حبيث تلتزم اجلهة احلاصلة على البيانات بعدم اإلفصاح عنها وذلك بشكل قانوني وملزم.

 لة ،لإلشرتاك وحبيث يتم التجانس بني اجلهات واهليئات املختلفة بالد :منافذ التوزيع للشمول املالي

 يف تقديم اخلدمات للعمالء بدون تناقض فيما بينها.

  قييم اإلئتماني على التلألفراد و/أو الشركات الشيكات املرتدة  األثر السليب الذي ينتج عنمتت اإلشارة إىل

للعميل وكيف يتم التعامل معها خالل عملية اإلستعالم اإلئتماني ،وهنا مت التأكيد على أن البنك هو اجلهة 

ة ال الشركة بهذا الشأن كما أن الشيكات املرتدبتولي هذا األمر حيث يقوم البنك بإبالغ الوحيدة اليت تقوم 

تدخل ضمن درجات التقييم اإلئتماني للعميل وإمنا تعترب ضمن التقييم السلوكي له فقط وهذا ال يؤثر على 

 التقييم.

  مت التساؤل حول إمكانية تقدم الشركات لشركةI Score  لإلستعالم عنها قبل بدء أخرى لإلستعالم عن شركات

متام ذلك من خالل توقيع بروتوكول تعاون مشرتك مع شركة إلإمكانية وهل هناك أو عقد صفقات معها ،التعامل معها 

I Score  وهنا مت التأكيد من قبل الدكتور/ حممد كفايف على أن الشركة  بشكل دوري أو ال ؟لتسهيل التعامل معها

 ادى تفويض من الشركة املرعلاحلصول  بعدتقوم مبثل هذه اإلستعالمات اخلاصة بالشركات ولكن يتم ذلك 

 ذلك.اإلستعالم عنها يفيد مبوافقتها على 

  يب القروض لبعض العمالء الذين هلم تصنيف إئتماني سل مشكلة وقف وتعطيل منحأنه توجد متت اإلشارة إىل

لم خاصة بالفيزا ) أحيانًا يكون التأخر يف جنيه واحد( وذلك دون علتأخر يف دفع مبالغ ضئيلة جدًا يرجع إىل ا

البنك ل  حلها من خالهذه املشكلة موجودة بالفعل وأنه ميكن لألسف العميل بذلك ، وهنا مت التأكيد على أن 

لة و،حيث أنه يؤثر سلبًا على إنسيابية وسه وقف هذا األمرإجياد آلية حمددة لحبيث يتم املركزي املصري 

يف هذه ركة دور الشفإن شكوى ،ب العميل  ه عندما يتقدمأنالتعامل بني العمالء والبنوك ، كما متت اإلشارة إىل 

 للقرض رفضال، وهل البنك مغالي يف التقييم أو لشركات ملعرفة من له احلقبنوك واالتواصل مع الاحلالة هو 

 . أم ال 



  جل س منكون العقارات هى الوحيدة اليت ال ميكن رفعها سجل الوضمانات وأسباب خبصوص مت التساؤل

أن ذلك يرجع إىل أن العقارات حتكمها قواعد وقوانني حمددة  نظراً لطبيعة العقار التوضيح بمت  الوضمانات ،وقد

 .السجلاملختلفة وهو ما مينعها من التسجيل والرفع على 

 اإلدارة سجمل رئيس -كفايف  حممد/ الدكتوربتوجيه الشكر إىل األستاذ/حسن حسني ، قام نهاية اإلجتماع ويف 

ًا متمنيهذا اللقاء اهلام لتشريفه وتواجده يف   I Score اإلئتماني لإلستعالم املصرية املنتدب للشركة والعوضو التنفيذي

 .حلوضور على حسن املشاركة الفعالة خالل اللقاءمجيع ا،كما قام بشكر والشركة  املزيد من التعاون بني اجلمعية 

 


