


II
تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

تمت مراجعة هذا التقرير من ِقبل Path Solutions كمقدم تكنولوجي وشركة 
استشارية تتناول بشكل أساسي حلول بنية تكنولوجيا المعلومات لمركز 

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال.
https://www.path-solutions.com/



1

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات
3مقدمة

6الملّخص التنفيذي

8السياق العالمي والحاجة إلى استجابة منظمة التعاون اإلسالمي

9نشأة المشروع: البناء على قصة نجاح اتحاد أمان

10االتجاهات العالمية واإلقليمية: تحليل تجزئة السوق

المنظومة البيئية العالمية وأثرها 11أ ( 

المنظومة البيئية لمنظمة التعاون اإلسالمي وأثرها 18ب( 

عوامل خارجية 22ج( 

فجوات المنظومة البيئية للمعلومات االئتمانية لدى منظمة التعاون اإلسالمي  د( 
والتحليل الرباعي لمكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات

23

التحليل الرباعي لمكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات للدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي

25

26الخطة االستراتيجية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

30مركز منظمة التعاون ااإلسالمي لذكاء األعمال - إطار الحل

36الخطة المالية

42خطة واعتبارات التشغيل

54مشروع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

77الملحق - نضج المعلومات االئتمانية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

79الملحق - مراجعة األدبيات



2

مقدمة

يمثل العصر الجديد إلنتشار البيانات المهيكلة فرصة عظيمة لتعزيز النمو االقتصادي والمالي واالجتماعي والبيئي من خالل   .1
تنفيذ عمليات فعالة ومبتكرة التخاذ القرارات.

يتميز هذا االتجاه في ثورة  البيانات بإرتفاع حجم البيانات التي يتم إنشاؤها رقميًا وال يتم رقمنتها يدويًا والتي يمكن أن يتم   .2
التالعب فيها بسهولة عبر صيغة خوارزميات رياضية.  وعالوة على ذلك، فإن البيانات التي يتم إنتاجها بشكل سلبي أو تلك 

البيانات المستخرجة في األنظمة الحالية تقدم حلواًل آلية محدودة وتحمل بصورة أساسية سمات جمع وتخزين البيانات.

ووفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو “فإن أقل من نصف البيانات المهيكلة للمنظمة يتم إستخدامها بفعالية في عملية اتخاذ   .3
القرارات”.  إن المؤسسات متعددة األطراف والشركات على حد سواء تغمرها البيانات بشكل متزايد بينما ُيتوقع منها اتخاذ 

قرارات فعالة.

وعالوة على ذلك، فإن من الواضح أن كتلة البيانات التي تواجه الشركات قد تخلق مشاكل ألولئك الغارقين غير المعتادين   .4
على التكنولوجيا الحديثة، ولكن علينا أن نعترف بالفرصة الهائلة التي تتاح للراغبين في الجمع بين التنوع والبساطة والمرونة 

في حلول حديثة ومعقدة.

مكنت التطورات في إدارة وتحليل البيانات مستخدمين نهائيين محددين من تحسين اإلنتاجية في جميع القطاعات وكذلك   .5
تشكيل قطاعات جديدة. كذلك فقد وسعت من نطاق السياسات الصناعية من التركيز على الصناعات التحويلية لتشمل 

صناعات الخدمات المجاورة وكذلك االستعانة بمصادر خارجية للعمليات.

وفقًا لتقرير “اإلقتصاد الرقمي الجديد والتنمية” الصادر عن مؤتمراألمم المتحدة للتجارة والتنمية “األونكتاد” في 2017م،   .6
فإن اإلقتصاد الرقمي الجيد سيشتمل على اآلتي بشكل كبير:

• التصنيع  المتقدم والروبوتات وأتمتة المصانع؛

• توفر مصادر جديدة للبيانات من األجهزة المحمولة واالتصال الواسع باإلنترنت؛

• الحوسبة السحابية؛

• تحليالت البيانات الكبيرة؛

• الذكاء اإلصطناعي.

التوسع في مجاالت اإلقتصاد الرقمي الجديد. ستضع الثورة الصناعية الرابعة في الوقت الحاضر قطاعات المصارف   .7
والتمويل على أنها قلب ديناميكية الذكاء االصطناعي المدعوم بحلول تقنية مبتكرة بما في ذلك مزودو تقنية  سلسلة 

الكتل.

عالوة على ذلك، تظل صناعة تأمين االئتمان والتي تعتمد على مكاتب المعلومات االئتمانية، الوسيلة الرئيسية لجمع   .8
وتوزيع معلومات ائتمانية موثوقة، بما في ذلك جمع البيانات من مصادر متعددة عن الشركات أو األفراد، إنتهاء بدمج تلك 

المعلومات وإنشاء ملفات إئتمانية شاملة.

مقدمة
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مقدمة

المبرر المنطقي: كيف يمكن لنظام ذكاء األعمال تحرير إمكانات البلدان األعضاء؟

يمكن لبنوك التنمية المتعددة األطراف ووكاالت ائتمان الصادرات أن تلعب دورًا هامًا في تعزيز تدفق االستثمار والبينية   .9
التجارة بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من خالل توفير بيانات دقيقة وموثوقة وبأسعار معقولة 

فيما يتعلق بالمجاالت التالية:

أ( تسهيالت التمويل،  

ب( ضمانات التمويل،  

ج( تسهيالت تأمين االئتمان،  

د( تسهيالت تأمين االستثمار،  

هـ( تسهيالت السندات )هذه الخدمات قد تتخذ عدة أشكال مثل سندات المناقصات، سندات األداء(،  

ز( خدمات إعادة التأمين،  

و( الخدمات االستشارية،  

ز( خدمات التدريب.  

10. للتصنيف ضمن اقتصاديات المستوى األول من ناحية األداء في العالم، فإن من األهمية بمكان تحديد أولويات إدارة 
البيانات والتحليالت وقدرات ذكاء األعمال. ولحسن الحظ، فإن أكبر حلول إدارة المؤسسات تمكن المستخدمين النهائيين 

من القيام بذلك من خالل توفير الرؤية في الوقت الحقيقي في األعمال التجارية وتعزيز التعاون عبر المؤسسة. تم تصميم 
مثل هذه الحلول بغرض تقديم معلومات عملية قابلة للتنفيذ من خالل توفير البيانات بإعتبارها أحدث وسيلة إدارة األعمال.

11. على سبيل المثال، يمكن اعتبار نظام متطور للتقارير اإلئتمانية على مستوى الدول األعضاء، بمثابة ركيزة أساسية في 
سلسلة قيمة البيانات ورغم ذلك، غالبًا ما يتم إغفال قيمتها أو عدم تقديرها.  تبعًا لذلك، فإن تجميع البيانات وتفسيرها 
قد أحتفظا بأهميتهما  في تسهيل أنشطة التمويل الالزمة لدعم االقتصاد المزدهر. وعالوة على ذلك، فإن توفر نظام 
للتقارير االئتمانية ذو آداء عالي في الدول األعضاء، يظل احد العوامل الرئيسية في قياس مدى جاهزية الدولة لممارسة 

األعمال التجارية.

12. من أجل تعزيز / إنشاء أنظمة تقارير إئتمانية من الدرجة األولى، فقد شهد العالم انتشار حلول ذكاء األعمال المعلومات ، 
والتي يمكن أن تشمل المجاالت الثالث التالية :

• التحليل الوصفي: تقوم بتلخيص البيانات األولية وتقسيمها إلى بنية كمية ونوعية مفيدة؛

• التحليل التنبؤي: من خالل خوارزميات رياضية محددة للغاية واإلستناد على البيانات التاريخية، يتم التنبؤ بالمستقبل بدرجة 
أكثر دقة؛ و

• آخر مجال جديد ويسمى “التحليل اإلرشادي” ويدعم صّناع القرار من خالل توفير سيناريوهات متعددة تؤدي إلى نتائج 
متعددة.

13. ال تتنبأ هذه التحليالت الجديدة المدعومة من الذكاء االصطناعى بما سيحدث فقط ، بل توفر أيًضا مبررات واضحة 
للتنبؤات.  إن أنظمة  ذكاء األعمال التي يدعمها الذكاء اإلصطناعي ستعمل بالتأكيد على تحويل بيانات األعمال إلى سرود 

برامجية وتقارير بسيطة ودقيقة وفي الوقت الفعلي .
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14. يمكن أيًضا تحقيق ميزة تنافسية بمجرد ربط المنظمات لألحداث التاريخية مباشرة مع األحداث المستقبلية المحتملة. ال 
يمكن دعم هذا االرتباط إال بتوفر القدرات التنظيمية التي يمكنها ترجمة اإلحتياجات المعلوماتية للمنظمات ومواءمتها مع 

الحلول التكنولوجية المتاحة.

15. يشير التقدم الهائل في التحليل وأدوات ذكاء األعمال إلى أن الشركات ال تزال بحاجة إلى أدوات داعمة لصنع القرار أكثر 
نضًجا. التطورات األخيرة في رقمنة األعمال هي التي ستقود تطوير التحليل اإلرشادي.

16. على سبيل المثال ، ستستفيد صناعة إئتمان الصادرات من تطبيق الذكاء االصطناعي، بخوارزميات رياضية متعددة األوجه / 
سلسلة كتلة ألتمتة تكامل البيانات بغرض تقليل الوقت المطلوب للقيام بأعمال االكتتاب الخاصة بالعمليات المعقدة مع 

ضمان التخزين الالمركزي للبيانات الهامة.

تعاون عالمي في مجال البيانات: مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال 

17. بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال سيما في شراء والوصول إلى 
معلومات تجارية موثوقة وبأسعار معقولة على الشركاء التجاريين المحتملين، واالستفادة من الخبرة المتعمقة الطويلة 
للمؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان الصادرات والتي أمتدت على مدار الـ 25 عاًما الماضية في مجال ضماان 

الصادرات وقواعد المعلومات االئتمانية، قررت المؤسسة تقييم جدوى إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء 
األعمال يكون مجديًا من الناحية المالية ويمكنه معالجة هذه الحاجة الملحة.

18. وفي سبيل القيام بذلك، تسعى المؤسسة إلى اإلستناد على نجاحات اتحاد أمان وتكرارها على نطاق أوسع إليجاد 
حل متعدد األطراف.  ومن بين أمور أخرى ، سيقوم مركز ذكاء األعمال بمعالجة وضع اإلطار القانوني الذي يحكم جمع 
ومعالجة ومشاركة المعلومات التجارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والعمالء. وسيوفر 

المركز أيًضا البنية، بما في ذلك لوحات المعلومات التنفيذية جيدة التصميم، والقدرات المخصصة سهلة االستخدام ، 
والتحليالت التنبؤية االستشرافية.

19. سيمّكن هذا النظام اإليكولوجي من تطوير قاعدة بيانات رقمية ثابتة / منصة رقمية تغطي السجالت االئتمانية العابرة 
للحدود وربط مكاتب المعلومات اإلئتمانية )على نطاق منظمة التعاون اإلسالمي مع إمكانية لنموذج النقل المحوري.  
كما سيوفر المركز خدمات استشارية بما في ذلك بناء القدرات للدول األعضاء عبر مختلف المستويات بغرض دفع التأثير 

على ذكاء األعمال / االئتمان عبر جميع األعضاء.

20. يمكن لمركز ذكاء األعمال المقترح أن ينشئ الرابط الصحيح عبر القطاعات األساسية لسلسلة قيمة البيانات، وذلك لربط 
موفري البيانات والمصادر المحتملة وموضوعات البيانات ومقدمي الخدمات والمستخدمين النهائيين وعناصر تمكين 

النظام اإليكولوجي. يقوم اإلطار بربط نظام ذكاء األعمال من خالل الوظائف التالية، وهي: اإلشراف على البيانات 
)جودة البيانات وسالمة البيانات(، ودعم تقنية المعلومات، والتعريف بذكاء األعمال، والحصول على البيانات، والتحليالت 

المتقدمة، وإدارة المعلومات، وإدارة عقود الموردين.

21. ستكون قاعدة بيانات السجل االئتماني والبنية التحتية عبر منظمة التعاون اإلسالمي بالتأكيد عالمة مميزة لما تقدمه 
المركز، حيث سيوفر كل من المنصة التقنية والبنية التحتية لبيانات االئتمان التي يمكن االستفادة منها على المستوى 

القطري )بالنسبة لتلك الدول التي ليس لديها بنية تحتية ائتمانية أو ضعيفة( أو تلك التي لديها المقدرة على المشاركة 
واالستفادة من المعلومات االئتمانية عبر الحدود.
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االتجاهات العالمية واإلقليمية: تحليل تجزئة السوق

22. وعلى نطاق اإلستراتيجي الكبير، فسيستفيد دور مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال من المسار المستمر للثورة 
الصناعية الرابعة من خالل وضع صناعات المصارف، التمويل وتأمين اإلئتمان في قلب ديناميكية الذكاء االصطناعي التي 

تدفعها حلول التقنيات المبتكرة بما في ذلك مزودي حلول تقنية سلسلة الكتل.

23. وفي سبيل المضي قدما في إنشاء مركز منظمة المؤتمر لذكاء األعمال، فإن اإلجتماع الوزاري رقم 34  للكومسيك 
)والذي أنعقد في 29 نوفمبر 2018م( وبقيادة معالي الدكتور/ بندر حجار - رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، قد 

أعتمد قرارًا وزاريًا طلب بموجبه من المؤسسة وبالتعاون مع كل من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة  بالعمل 
معًا وتقديم التقرير المرفق بغرض تفعيل مركز ذكاء األعمال لمنظمة التعاون اإلسالمي ]1[ .

24. وبموجب التوجيه اإلستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، فإن المؤسسة ومركز أنقرة سوف يقومان بمراقبة 
ضمان إنشاء أفضل نظام إيكولوجي لذكاء األعمال يمكن أن يخدم جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي) 
المبادئ النظامية، جمع البيانات، األمن، حقوق المستهلك / الدائن، تدفق البيانات عبر الحدود، الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص، إتحادات الصناعة، وغيرها(.

25. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الهدف الالحق والمتمثل في استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف مستقلة تحت رعاية 
منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لتقييم الجدارة االئتمانية للشركات العامة والخاصة وكذلك الحكومات، في الوفاء 

بالتزاماتها )مثل سندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات(.

1       http://www.comcec.org/en/comcec/about-comcec/comcec-sessions/34th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-26-29-november-2018/
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الملّخص التنفيذي
تقل نظم المعلومات االئتمانية اإلجمالية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بكثير مقارنة 
بالمؤشرات العالمية، مع تغطية للتسجيل الخاص بلغت %11 فقط من السكان البالغين في 

العام 2016، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، مقارنة بـ%66 من التغطية في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية.  

11%

66%

نسبة تغطية السجالت العامة 
والخاصة للبالغين من السكان في 

منظمة التعاون االسالمي في 2016

 نسبة تغطية السجالت العامة والخاصة 
للبالغين من السكان في منظمة 

التعاون والتنمية في 2016

تنتشر نظم المعلومات االئتمانية على   .1
الصعيد العالمي، إذ تؤدي دورًا ال غنى عنه 
في إزالة عدم التماثل في المعلومات بين 

المؤسسات المالية والمقترضين. ومع ذلك، 
تقل نظم المعلومات االئتمانية اإلجمالية 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بكثير 
مقارنة بالمؤشرات العالمية، مع تغطية 
للتسجيل الخاص بلغت %11 فقط من 

السكان البالغين في العام 2016، استنادًا 
إلى بيانات البنك الدولي، مقارنة بـ%66 من 

التغطية في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية.  

واستنادًا إلى هذا تحليل للتقارير االولية،   .2
يمكن لتعزيز المنظومة البيئية للمعلومات 

االئتمانية لمنظمة التعاون اإلسالمي أن يزيد 
إقراض القطاع الخاص في الدول األعضاء 

األقل نموًا في منظمة التعاون اإلسالمي 
بمبلغ يقدر بـ670 مليار دوالر أمريكي في 

السنة.1   وباإلضافة إلى ذلك، من احتمالية 
انخفاض معدالت القروض المتعثرة بمقدار 

7.75 نقطة مئوية، بناء على المالحظات 
التجريبية لمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية في بلدان أمريكا الالتينية2.  وتشمل 
المزايا الرئيسية األخرى الشمول المالي 

لنمو المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة ونمو االستثمار األجنبي المباشر 
وزيادة التجارة البينية بين البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي.

واستنادًا إلى تحليل شامل للفجوات في   .3
منظمة التعاون اإلسالمي، ومقارنة بأفضل 

الممارسات واالتجاهات العالمية للمعلومات 
االئتمانية، يخلص هذا التقرير إلى أن مركز 

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال هو 
الحل المطلوب بشدة لسد فجوة المعلومات 

االئتمانية في منظمة التعاون اإلسالمي. 
وُتعتَبر كومسيك من خالل دورها المحوري في 
تنسيق التعاون االقتصادي بين البلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي في وضع جيد 
لتعزيز المنظومة البيئية لإلبالغ االئتماني في 

المنظمة، فضاًل عن تسهيل التجارة بين البلدان.

وتتمثل رؤية مركز منظمة التعاون اإلسالمي   .4
لذكاء األعمال في تمكين جميع البلدانجميع 

البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي من الحصول على أقوى استثمار 
وتمويل وتنمية تجارية في العالم من خالل 
أفضل منظومة بيئية لنمو األعمال وإدارة 

المخاطر. وسيقوم مركز منظمة التعاون 
اإلسالمي  لذكاء األعمال على أساس أربع 
ركائز استراتيجية وهي )أ( تطوير المنظومة 

البيئية لإلبالغ االئتماني على المستوى 
القطري )معالجة أربعة مستويات مختلفة 
من مستويات النضج االئتماني بين بلدان 

منظمة التعاون اإلسالمي(، )ب( البنية 
التحتية للبيانات االئتمانية المشتركة في 

منظمة التعاون اإلسالمي، )ج( تنمية 
القدرات، )د( التميز التشغيلي مع نموذج 

عمل مستدام.

وسيشكل السجل االئتماني والبنية التحتية   .5
الشامالن في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي سمة مميزة لخدمات المراكز، 
التي توفر كاًل من المنصة التقنية والبنية 

التحتية للبيانات االئتمانية التي يمكن 
االستفادة منها على المستوى القطري 
)بالنسبة للبلدان التي ال تملك بنية تحتية 

ائتمانية أو تملك واحدة ضعيفة جدًا( أو تلك 
البلدان الجاهزة لتبادل واستغالل المعلومات 

االئتمانية عبر الحدود.  

وسيعمل المركز بشكل وثيق مع أبرز   .6
الشركات التقنية اإلقليمية والعالمية العاملة 

في هذا المجال، مما سيوفر له أفضل 
القدرات في خدمة أسواق منظمة التعاون 

اإلسالمي. وسيتم النظر في القدرات التقنية 
الجديدة مثل سلسلة الكتل )بلوكتشين( 

والتعلم اآللي / الذكاء االصطناعي في إنتاج 
معلومات الئتمان األعمال وسالمة البيانات 

الخاصة به.

بناًء على تطبيق المعلومات االئتمانية ألدلة ارتباط قروض القطاع الخاص من خالل دراسة أجراها البنك الدولي وجامعة   1
هارفارد عن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

تيرنر، مايكل وفارجيز، روبرت. العواقب االقتصادية لتشارك معلومات ائتمان المستهلك: الكفاءة واإلدماج والخصوصية.   2
2010: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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اتحاد أمان: هو منتدى متخصص يجمع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في   3
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(

  www.amanunion.net  

$3.8
مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي

سيدر مركز منظمة 
التعاون اإلسالمي لذكاء 

األعمال دخاًل بقيمة

تقدر األرباح 
التشغيلية بقيمة

$0.8

سيحتاج المركز إلى إجمالي ميزانية استثمارية   .7
وميزانيات تشغيلية بقيمة 5.8 مليون دوالر  

أمريكي لضمان االستدامة المالية على 
المدى المتوسط. ومن خالل توفير حلول 

وخدمات مصممة خصيصًا لألطراف المعنية 
الرئيسية، سيكون المركز قادرًا على تحقيق 

نتائج إيجابية بعد السنة الخامسة.

وعلى مدى فترة خمس سنوات، سيقوم   .8
المركز بتنفيذ خطط لتدفق 3.8 مليون 

دوالر كإيرادات و0.8 مليون دوالر أمريكي 
كأرباح تشغيلية، في حين ستتألف القوة 
العاملة من فريق عالمي مكون من 20 

عضوًا. وتستند هذه التقديرات إلى خطة 
عمل مفصلة تم تصميمها وتطويرها لغرض 
هذا التقرير، وتمت مقارنتها مرجعيًا بالعمل 

االستشاري للبنك الدولي ومؤسسة التمويل 
الدولية، باإلضافة إلى معدل النمو الملحوظ 

لسجالت ائتمان مختارة في منظمة 
التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى التجربة 

المهمة التحاد أمان3. ويتوقع مركز منظمة 
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال أن تتعادل 

ميزانيته خالل السنة الرابعة.  وسُيستمد 
تدفق اإليرادات األولية للمركز من خالل 
توفير خدمات استشارية للبلدان األعضاء 

لمساعدتها على إنشاء أو تعزيز أنظمة خدمة 
اإلبالغ االئتماني، مع تركيز قوي على البلدان 

ذات النضج االئتماني المنخفض. وبحلول 
السنة الثانية، مع نضج المركز، سيطلق 

قاعدة بياناته في البلدان، حيث سيجمع ما 
يصل إلى 12,000 مستخدم بحلول السنة 

الخامسة.

وسيكون مطلوبًا دعم كبير من البلدان   .9
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

والمؤسسات المتعددة األطراف، مع أخذ 
االعتبارات القانونية المهمة وتلك الخاصة 

بالمواقع في االعتبار مقدمًا.

وبما أن المركز سيمثل جميع البلدان   .10
األعضاء، يجب أن يكون مقره داخل بلد ذي 
منظومة بيئية متقدمة فيما يخص اإلبالغ 

االئتماني ومزيج متين من المكاتب في 
كل منطقة من مناطق منظمة التعاون 

اإلسالمي الممتدة على نطاق النضج 
االئتماني.

وستكون الخطوة األولى الحاسمة للمركز   .11
هي االتفاق باالجماع على الدولة التي 

سوف تستضيف مقره الرئيسي. وبمجرد 
الوصول إلى توافق في اآلراء، سيقوم المركز 

بوضع إطار قانوني يمّكن ويحكم مشاركة 
البيانات، مع الموافقة الكاملة والتنقيح 

لخطط المركز.

ومع إطالق المركز وتوسيع دوره في صناعة   .12
السجل االئتماني، ستكون لديه إمكانات أكبر 
للتعامل مع القطاعات األخرى- مثال الرعاية 

الصحية والتأمين / التكافل - لتحقيق دوره 
األوسع في التنمية االقتصادية في منظمة 

التعاون اإلسالمي.

 الخطة االستراتيجية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال 

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال - الرؤية
 تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على أقوى استثمار وتمويل وتنمية تجارية 

في العالم من خالل أفضل منظومة بيئية لنمو األعمال وإدارة المخاطر.

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال - الرسالة
 تحقيق الرؤية المبينة، يجب إنشاء مركز للتنسيق في مجال معلومات األعمال على نطاق منظمة التعاون اإلسالمي 

يحرك النضج االئتماني في جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

الركائز االستراتيجية

 تنمية البلد:
دفع النضج االئتماني 

في كل بلد عضو

بين البلدان:
 الدفع بين بلدان منظمة

التعاون اإلسالمي
 المساءلة االئتمانية 

والتجارية

التفوق التشغيلي:
إنشاء نموذج 
تشغيلي رائد 

بناء القدرات:
 إنشاء أفضل أدوات 
الممارسة للحوكمة 

الذاتية الفعالة

الملّخص التنفيذي
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تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

تتغير طبيعة األعمال في صناعات   .1
العمل المصرفي وائتمان الصادرات 

بشكل مضطرد، مما يؤدي إلى زيادة 
حجم المعامالت في جميع أنحاء 

العالم. وتدرك الشركات الذكية أن 
العامل الرئيسي للبقاء في بيئة األعمال 

هذه التي ال حدود لها، والتي تتسم 
بالمنافسة الشديدة، هو المرونة؛ 

ومدى سرعة االستجابة والتكيف مع 
التغيير.

وغالبًا ما ُينظر إلى المعلومات على أنها   .2
ثاني أهم مورد تمتلكه شركة ما )عادًة 
ما يحتل األشخاص المرتبة األولى في 

قائمة أكثر األصول قيمًة(. لذلك يمكن 
للشركة التي تتخذ قرارات تستند إلى 

معلومات دقيقة في الوقت المناسب، 
أن تحسن قدرتها التنافسية بشكل 
ملحوظ من خالل تقديم المنتجات 

والخدمات بطريقة أكثر قابلية للتوقع 
في وقت تقل فيه المخاطر. وتعد 

المعلومات االئتمانية عنصرًا أساسيًا في 
األسواق المالية واالقتصادية لغرض 
التنفيذ الصحيح. ويمكن أن تقلل من 
مخاطر التخلف عن السداد من خالل 

توفير معلومات، في الوقت الحقيقي، 
عن المقترضين، مثال )الديون القائمة، 
خطوط االئتمان مع البنوك، صعوبات 

السداد، إلخ.(

وفي حين تظل مكاتب االئتمان هي   .3
الوسيلة األساسية لجمع وتوزيع 

المعلومات االئتمانية الموثوقة - جمع 
البيانات من مصادر متعددة حول 

الجهات المؤسسية والفردية، وتوحيد 
تلك البيانات في ملفات االئتمان - فإنها 

ال تزال غير كافية في سد الفجوة على 
صعيد المعلومات االستراتيجية لصنع 

القرار.  

وفي عالم اليوم الرقمي المتطور،   .4
تعد معلومات األعمال حتمية للنمو 

واالستدامة، خاصة في مجال التمويل 

والتجارة. ولكي تزدهر كل األطراف 
وتحمي أصولها، يلزم البائعين الحصول 
على معلومات صحيحة عن عمالئهم 

قبل الدخول في عالقات أعمال 
تعاقدية أو توسيعها. وبالمثل، تطلب 

شركات التأمين أيضًا بيانات دقيقة 
لتقليل المخاطر. ويسمح امتالك بيانات 

جيدة للمؤسسات باتخاذ قرارات مطلعة 
ومستنيرة، كما يتيح ذلك تعزيز المزايا 

التنافسية لكل األطراف المعنية.

5.  وفي معظم البلدان المتقدمة 
في جميع أنحاء العالم، ُيعترف بأن 
مؤسسات اإلبالغ االئتماني جديرة 

باالهتمام، لكن قيمتها في تعزيز 
النمو االقتصادي غير معروفة تقريبًا. 

وُيعتَبر تجميع البيانات وترجمتها أمر 
أساسي في دعم االقتصادات النشطة، 

مما يؤدي إلى الشفافية بين اإلبالغ 
االئتماني وأنشطة اإلقراض؛ وعند 

مزجها بشكل صحيح، تقود هذه 
المزامنة التوسع، وبالتالي، ُيعد توفر 
نظام اإلبالغ االئتماني الحقيقي أحد 
العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها 

عند تقييم استعداد البلد لممارسة 
األعمال.

ووفقًا لماكنزي وشركاه، “يمكن أن   .6
يكون مكتب االئتمان، في معظم 

البلدان في إفريقيا وفي بعض البلدان 
في آسيا وأمريكا الالتينية، أداة تمكين 
رئيسية لتوسيع نطاق أعمال اإلقراض، 

ألنه يشارك المعلومات حول سلوك 
الدفع لدى المستهلكين والجهات 

التجارية.  وعلى الرغم من مزايا مكاتب 
االئتمان الوطنية، فهي تغيب تمامًا 

عن العديد من البلدان النامية أو تكون 
منخفضة األداء مع تغطية خدمية 

شديدة”.

وفي حالة سوق المعلومات االئتمانية   .7
لمنظمة التعاون اإلسالمي، ال يزال 

السوق غير متطور بشكل عام ويتميز 

بأدنى مستويات اختراق االئتمان 
في العالم. وأفاد البنك اإلسالمي 
للتنمية بأن 25 دولة ضمن منظمة 

التعاون اإلسالمي هي من بين أقل 
البلدان نموًا وتتشارك العديد من نقاط 

الضعف، مثال زيادة االقتصاد غير 
الرسمي، واالستخدام المنخفض للتقنية 

واالتصاالت، والتحديات التعليمية، 
واألطر القانونية المتداعية، والقدرات 
المالية االسمية، والوساطة الضعيفة، 

وما إلى ذلك.

ويتوفر في معظم الدول األعضاء في   .8
منظمة التعاون اإلسالمي نظام إبالغ 

ائتماني غير كاٍف، أو ال يوجد نظام 
كهذا على اإلطالق، وتفوق الحاجة 

إلى مراكز موثوقة ومبتكرة لمعلومات 
األعمال الحاجة إلى أنظمة اإلبالغ 

االئتماني األساسية.  وبالتالي، يجب أن 
ال تتجاهل أي دراسة تسعى إلى تحقيق 

هذا الهدف أي جهود أو محاوالت 
سابقة تقوم بها مؤسسات أو منظمات 
في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي.

ومما ال شك فيه أن التقارير المركزية   .9
والمحدثة والدقيقة لمعلومات األعمال 

يمكن أن تزود صناع القرار باألدوات 
المناسبة، وتمكنهم معلومات األعمال 

من االستفادة من المعلومات التي 
يتم جمعها بسرعة ومن اتخاذ موقف 
استباقي مستمر، وبالتالي تقليل الضرر 

الذي يلحق بمصالح البلدان األعضاء. 
وستكون هذه البيانات بمثابة حجر 

الزاوية في العناية الواجبة بشأن العمالء، 
مما يساعد على تحديد وإدارة مخاطر 

غسل األموال التي تتحمل جميع البلدان 
مسؤولية منعها من خالل التزامها 

بمجموعة العمل المالي )فاتف(.

ووفقًا لذلك، نشأت الحاجة إلى إنشاء   .10
وتطوير مراكز لمعلومات األعمال. 

وستشمل وظائفها، على سبيل 

تتغير طبيعة األعمال في صناعات العمل المصرفي وائتمان الصادرات بشكل مضطرد، مما 
يؤدي إلى زيادة حجم المعامالت في كل أنحاء العالم.

السياق العالمي والحاجة إلى استجابة  
منظمة التعاون اإلسالمي
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المثال ال الحصر، استخدام التقنيات 
والتطبيقات وأفضل الممارسات 

القطاعية لجمع معلومات األعمال 
وإدماجها وتحليلها وتقديمها لدعم 

اتخاذ قرارات أفضل في مجال األعمال.

ويتمثل الهدف من مركز منظمة   .11
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في 

السماح لألطراف المعنية من القطاعين 
العام والخاص بالوصول إلى بيانات 

الشركات وجمعها وتخزينها وتحليلها 
للمساعدة في اتخاذ قرارات دقيقة.  

وتشمل الجوانب المهمة األخرى التي 
يجب أخذها في االعتبار: جمع البيانات 

وتحليلها، وتقييم مخاطر االئتمان، 
وتقييم تخفيف مخاطر االئتمان، 

وموجز مخاطر ائتمان العمالء، وتحليل 
إعادة هيكلة الديون، وتعرض األطراف 

المعنية، وتحليل القروض غير المنتظمة، 

والتحليل المتميز، والتعرض لمخاطر 
محفظة األوراق المالية، والتحليل 

األمني، واستخراج البيانات )استخراج 
البيانات واسترجاع المعرفة هي أيضًا 

قطاعات قّيمة لألعمال(.

ويمكن تحقيق ميزة تنافسية بمجرد أن   .12
تقوم المنظمات بربط األحداث التاريخية 
بأحداث مستقبلية محتملة. ويمكن دعم 

هذا الربط، فقط، بالقدرات التنظيمية 
التي يمكنها ترجمة االحتياجات 

المعلوماتية للمنظمة ومواءمتها مع 
الحلول التقنية المتوفرة.

ونظرًا لتدفق المشاكل التي تواجه   .12
مجتمع األعمال في البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي، السيما 
في مجال الحصول على معلومات 

تجارية موثوقة وممكن الحصول عليها 

نشأة المشروع: البناء على قصة 
نجاح اتحاد أمان

بشأن الشركاء التجاريين المحتملين، 
واالستفادة من الخبرة المتعمقة 

والطويلة للمؤسسة اإلسالمية لتأمين 
االستثمار وائتمان الصادرات على مدى 

السنوات الخمس والعشرين الماضية 
في مجال تأمين االستثمار وائتمان 

الصادرات  وقواعد البيانات االئتمانية، 
قررت المؤسسة تقييم جدوى إنشاء 

مركز لمعلومات األعمال قابل لالستمرار 
ماليًا ومتفرغ لمنظمة التعاون 

اإلسالمي لمعالجة هذه الحاجة الملحة.

1.  في هذا الصدد، من المهم عرض 
التجربة الواسعة للمؤسسة اإلسالمية 

لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
ومشاركتها القيمة في البحث إلنشاء 

مركز مشترك لقاعدة بيانات المعلومات 
االئتمانية؛ وسيتيح هذا المركز لوكاالت 

ائتمان الصادرات لدى البلدان األعضاء 
في اتحاد أمان الحصول على معلومات 

ائتمانية صالحة في الوقت المناسب 
وبتكلفة معقولة.  

وكان إطالق اتحاد أمان مفيدًا بشكل   .2
كبير في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن 
تغطية االكتتاب وخفض إلى حد كبير 
نسبة التخلف عن السداد في حدود 
الحدود التي وافقت عليها وكاالت 

ائتمان الصادرات.

ووضع اتحاد أمان األساس إلنشاء مركز   .3
لقاعدة بيانات المعلومات االئتمانية؛ 

وهي اآلن تخدم احتياجات المعلومات 
االئتمانية للوكاالت الوطنية الئتمان 

الصادرات.  وأطلق االتحاد بنجاح مركز 
قاعدة البيانات الخاص به بالكامل في 

ديسمبر 2013، مما يسمح ألعضائه 
باالستفادة من خدمات المركز.  

وُيعتبر اتحاد أمان خطوة أولى مهمة   .4
في تأسيس منظومة بيئية لمعلومات 

األعمال خاص بمنظمة التعاون 
اإلسالمي، والذي تم تأسيسه لصالح 

وكاالت تأمين ائتمان الصادرات الوطنية 
في المنطقة، ويضم حاليًا قاعدة بيانات 

تضم 233,078 مشتريًا.

ويسعى مركز منظمة التعاون   .5
اإلسالمي لذكاء األعمال للبناء على 

النجاحات التي حققها اتحاد أمان وإيجاد 
حل متعدد األطراف قابل للتوسع. ومن 

بين القضايا األخرى، سيعالج المركز 
إعداد اإلطار القانوني الذي يحكم 

جمع ومعالجة ومشاركة معلومات 
األعمال مع األطراف المعنية والعمالء 

األساسيين من القطاعين العام 
والخاص. كما سيوفر هندسة مؤسسية 

تتضمن لوحات معلومات تنفيذية 
جيدة التصميم، وإمكانيات مخصصة 

سهلة االستخدام، وتحليالت توقعية 
مستقبلية.

وُيعتبر اتحاد أمان خطوة أولى مهمة في تأسيس منظومة بيئية لمعلومات األعمال خاص 
بمنظمة التعاون اإلسالمي، والذي تم تأسيسه لصالح وكاالت تأمين ائتمان الصادرات الوطنية 

في المنطقة، ويضم حاليًا قاعدة بيانات تضم 233,078 مشتريًا.

المقدمة
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االتجاهات العالمية واإلقليمية:
تحليل تجزئة السوق

المنظومة البيئية  أ( 
العالمية وأثرها

يقدم هذا القسم لمحة عامة   .1
عن المنظومات البيئية العالمية 

لإلبالغ االئتماني ولخدمات القيمة 
المضافة، وأثرها االقتصادي، 
والتبني اإلقليمي، واألطراف 

الفاعلة الرئيسية، وهياكل الملكية 
المتنوعة وآثارها المختلفة، مع 
دراسات حالة مختارة، وملخص 

بأفضل الممارسات.

اللجنة الدولية لإلبالغ االئتماني. دور اإلبالغ االئتماني في دعم التنظيم والرقابة للقطاع المالي.  1
http://pubdocs.worldbank.org/en/954571479312890728/CR-2016-role-credit-reporting-in-supporting-financial-regulation.pdf .2016   

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Credit_Reporting_text.pdf .2011 .البنك الدولي. المبادئ العامة لإلبالغ االئتماني  2
http://www.whcri.org/PDF/2004-Workshop-MX-ppt-The_Importance_of_Credit_Bureaus.pdf .2004 .3  شتاين، بير. أهمية مكاتب االئتمان في قرارات اإلقراض

المنظومة البيئية العالمية لالئتمان:    .2
ُيعتبر اإلبالغ االئتماني دعامة أساسية 

لالستقرار المالي في االقتصاد، إذ 
يخفف من عدم تماثل معلومات 

المقترضين والمقرضين، ويمّكن 
من اإلقراض الفعال ذي التكلفة 
المنخفضة. ووفقًا للجنة الدولية 

لإلبالغ االئتماني، يحول غياب أنظمة 
اإلبالغ االئتماني دون تمديد االئتمان، 

ويزيد بشكل كبير من تكلفة التمويل.1

وتتمثل العوامل المحركة األساسية   .3
لإلبالغ االئتماني، كما هو موضح 

في الرسم البياني التالي، في مزودي 
الخدمات الذين يقومون بجمع 

البيانات حول مواضيع من مصادر 
مختلفة ومتنوعة، وعرضها على 

المستخدمين النهائيين، لتسهيل اتخاذ 
قرارات ائتمانية فعالة.

 رسم بياني: المنظومة البيئية العالمية لإلبالغ االئتماني

مواضيع البيانات مزودو ومصادر البيانات سلسلة قيمة
البيانات االئتمانية

منظومة
 بيئية تمكينية

أوسع

مزّودو الخدمات
خاصةعامة

بيانات المستخدمين
النهائيين

المنظمات
المتعددة األطراف

األثر 
المنظمونالمشرعوناالجتماعي

الحكوميون
عوامل تمكينالمجمعون

التقنية
روابط األعمال

التقسيم في
سلسلة القيمة

الدائنون الماليون

...
ل بـ

مو
ش

م
...

ل بـ
مو

ش
م

...
ل بـ

مو
ش

م

تمكين الوعي االئتماني دعم التميز التشغيليتنمية الوعي االئتماني

الدائنون غير الماليين

قواعد بيانات
خاصة أخرى

وكاالت السجالت
العامة

الحكومة والبلديات
الدائنون غير الماليين

الدائنون

مواضيع البيانات

الهيئات الحكومية

السجالت
العامة

وكاالت
التصنيف

مكاتب
االئتمان التجاري

مكاتب ائتمان
المستهلكين

الشركات الكبيرة

الشركات
المتوسطة الحجم

الشركات الصغيرة

المستهلكون

المصدر: البنك الدولي2، مؤسسة التمويل الدولية3، تحليل وتوليف دينار ستاندارد



12
تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

ملخص قطاعات المنظومة البيئية الرئيسية

شريحة سلسلة 
األطراف المعنية الوصفالقيمة

أمثلة أساسيةالوصفالفردية

مزودو 
البيانات 

والمصادر

مزودو البيانات هم 
جهات دائنة وجهات 
أخرى تقوم على نحو 

استباقي وبطريقة 
منظمة بعرض معلومات 

على مزودي خدمات 
اإلبالغ االئتماني.

مؤسسات تقدم منتجات مالية، بما في ذلك البنوك ومزودو الدائنون الماليون
بنك إسكتلندا الملكيالقروضوالمقرضين ومؤسسات التمويل األصغر.

الدائنون غير 
الشبكة الوطنية؛ أنواع أخرى من االئتمانات بما في ذلك المرافق والتجار.الماليين

فيريزون

مزودو قواعد 
البيانات اآلخرين

جمعون ويخزنون أجزاء فريدة من المعلومات حول مواضيع 
داتا فيجنالبيانات، مثل مدفوعات اإليجار أو االقتراض العقاري.

وكاالت 
السجالت العامة

المعلومات العامة المتاحة من خالل األنشطة المرتبطة 
بالحكومة: سجالت السائقين أو السجالت الجنائية.

إدارة المركبات ذات 
المحركات

مواضيع 
البيانات

موضوع البيانات هو فرد 
أو نشاط تجاري يمكن 

جمع بياناته ومعالجتها 
وكشفها إلى أطراف 

ثالثة في نظام اإلبالغ 
االئتماني. وهي مواضيع 
يتمنى المقرضون تقييم 

مخاطر التخلف عن 
السداد وعدم الدفع بناء 

عليها.

الحكومة 
والبلديات

الحكومات الفيدرالية أو البلديات المحلية التي تسعى للدخول 
وزارة الخزانة األمريكيةفي ترتيبات التمويل.

الشركات الكبيرة
الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات القابلة للتوسع 

التي تضم أكثر من 100 موظف وتبحث عن االئتمان أو ترغب 
في التعامل مع مختلف األطراف المعنية التجارية.

 كارجيل؛ يونيليفر

الشركات 
المتوسطة 

الحجم

الشركات المحلية إلى حد كبير، مع بعض األنشطة التجارية 
بيربرجرالمحتملة، والتي تضم أقل من 100 موظف.

الشركات 
الصغيرة

الشركات المحلية  التي تضم 20 موظفًا أو أقل ويمكن أن 
تشمل الشركات الناشئة.

األفراد الذين يرغبون الدخول في ترتيبات تعاقدية أو تمويلية.المستهلكون

مزّودو 
الخدمات

جهة تدير تباداًل 
شبكيًا للمعلومات 

االئتمانية، مما يتيح 
جمع المعلومات 

االئتمانية ومعالجتها 
وزيادة اإلفصاح عنها 
لمستخدمي البيانات، 
باإلضافة إلى خدمات 

القيمة المضافة 
المستندة إلى هذه 

البيانات.

السجالت العامة
السجل االئتماني العام هو قاعدة بيانات مركزية لألفراد 

والشركات ممن لديهم معلومات حديثة عن تاريخ السداد، أو 
الديون غير المدفوعة، أو االئتمان المعلق.

بنك االحتياطي 
الهندي

وكاالت التصنيف

تقوم وكالة التصنيف االئتماني بتقييم قدرة المدين على 
سداد الديون عن طريق تسديد مدفوعات الفائدة في 

الوقت المناسب، واحتمال تخلفه عن السداد. وقد تقوم 
وكالة بتقييم الجدارة االئتمانية لمصدري التزامات الدين 

وأدوات الدين والقائمين بخدمة الدين األساسي.

ستاندارد أند بورز
موديز

المكاتب التجارية

تجمع مكاتب االئتمان التجاري عن األعمال معلومات خلفية 
وسجالت مالية وتاريخ مصرفي / تجاري وتاريخ التحصيل 
لإلبالغ عن قيم المخاطر وإدارة مخاطر االئتمان وتوقع 

األعمال.

دان وبرادستريت
إكسبريان

مكاتب ائتمان 
المستهلكين

تقوم مكاتب ائتمان المستهلكين بتجميع البيانات االئتمانية 
الخاصة باألفراد على أساس األنشطة االئتمانية السابقة 

والحالية، وتوليد قيم االئتمان التي يستخدمها المقرضون 
كمقياس للجدارة االئتمانية.

إكويفاكس
ترانس يونيون

بيانات 
المستخدمين 

النهائيين

فرد أو نشاط تجاري 
يطلب تقارير أو ملفات 

أو خدمات ائتمانية 
أخرى ذات صلة من 

مزودي خدمات اإلبالغ 
االئتماني، وذلك عادًة 

بموجب شروط وقواعد 
محددة مسبقًا.

االئتمانات 
المالية

مؤسسات تقدم منتجات مالية، بما في ذلك البنوك ومزودو 
بنك إسكتلندا الملكيالقروض ومؤسسات التمويل األصغر.

الدائنون غير 
الماليين

أنواع أخرى من االئتمانات بما في ذلك المرافق ومزودو 
االتصاالت ومالكو العقارات والتجار.

الشبكة الوطنية؛ 
فيريزون

األفراد أو الشركات التي يتم جمع بياناتها وتخزينها وتوزيعها.مواضيع البيانات

الهيئات 
الحكومية

مختلف الممثلين الحكوميين الذين قد يحتاجون إلى تقييم 
المستخدمين ألسباب محددة - السلطات الضريبية والقضاة.

خدمة اإليرادات 
الداخلية
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عوامل تمكين 
المنظومة 

البيئية

مجموعة أكبر من 
األطراف المعنية التي 

تمكن كفاءة تشغيل 
مزودي خدمات اإلبالغ 

االئتماني، وضمان 
تعظيم األثر االقتصادي 

واالجتماعي اإليجابي 
على المستخدمين 

والمواضيع.

المنظمات 
المتعددة 

األطراف

دعم الحكومات في كل أنحاء العالم إلنشاء بنية تحتية 
سليمة لإلبالغ االئتماني، وتوفير مبادئ عامة.

البنك الدولي؛ 
مؤسسة التمويل 

الدولية

األثر االجتماعي
توفير الدعم النشط لرجال األعمال والمستهلكين المحرومين، 
الذين عادة ما يتميزون بدخول منخفضة، للوصول إلى النظام 

المالي وتطوير خبرات ذات جدارة ائتمانية.
فرست أكسس

وضع قوانين تحكم االستخدام المسؤول والحماية للبيانات المشرعون
التي يتم جمعها.

الكونجرس )الواليات 
المتحدة(

المنظمون 
الحكوميون

يتمتع المنظمون بالصالحيات القانونية لإلشراف على أنشطة 
وخدمات اإلبالغ االئتماني. وقد تشمل الصالحيات القانونية 

سلطة إصدار التراخيص وإنشاء قواعد ولوائح تشغيلية.

بنك االحتياطي 
الفيدرالي

المجمعون

تجميع البيانات من مزودين متعددين لخدمات اإلبالغ 
االئتماني، على أن تكملها مصادر إضافية، مثل التقارير 

اإلخبارية والتحليل الداخلي، لتمكين المستخدمين من تقييم 
مواضيع البيانات بطريقة مخصصة.

بلومبرغ

عوامل تمكين 
أوراكلتطوير المنصات لغرض جمع المعلومات وصونها ونشرها.التقنية

روابط األعمال
منتديات لمكاتب االئتمان وممارسي القطاع لرفع القضايا 
بشكل جماعي وتوقيع االلتزامات المتبادلة وتطوير أفضل 

الممارسات.

رابطة مزودي 
معلومات ائتمان 

المستهلكين )أوروبا(، 
رابطة قطاع بيانات 

المستهلك )الواليات 
المتحدة(

المصدر: البنك الدولي4، مؤسسة التمويل الدولية5، تحليل وتوليف دينار ستاندارد

األثر االقتصادي:  تعمل نظم المعلومات االئتمانية على زيادة اإلقراض بنسبة %50 تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي، كما تعمل   .4
على تخفيض التكاليف بشكل كبير، ويمكن أن تستوعب ماليًا الملياري نسمة غير المودعين في البنوك، مع أثر ملحوظ على االستثمار 

األجنبي المباشر.

. ووفقًا لدراسة تجريبية من 129 بلدًا، اضطلع بها البنك الدولي وجامعة هارفارد، ثبت بشكل تجريبي أن أنظمة اإلبالغ االئتماني  5
الفعالة تزيد من إقراض القطاع الخاص بنحو %47.5 من الناتج المحلي اإلجمالي6. ويعمل هذا األثر بمثابة خط األساس بالنسبة 

للبلدان النامية - باستثناء البلدان المتقدمة جدًا مثال الواليات المتحدة والمملكة المتحدة إذ لديهما منظومات بيئية ائتمانية 
متقدمة.

وتشير دراسة لترانس يونيون إلى أن توفر معلومات ائتمانية شاملة يمكن أن يزيد حجم اإلقراض بنسبة %11، بناًء على األدلة التجريبية   .6
في الواليات المتحدة7. وباإلضافة إلى ذلك، يشير تقرير شامل من تيرنر وفارجيز  إلى انخفاض معدالت القروض المتعثرة بمقدار 7.75 

نقطة مئوية، استنادًا إلى األدلة التجريبية في أمريكا الالتينية.8  

. وعالوة على ذلك، فإن ألنظمة تسجيل االئتمان أثر عميق على جذب االستثمار األجنبي المباشر عن طريق إتاحتها معلومات مهمة  7
للمستثمرين والممولين الدوليين المحتملين؛ وهذا عنصر حاسم في تطوير األسواق المالية. وتشير دراسة اقتصادية متينة في تقرير 

المراجعة االقتصادية للبنك الدولي إلى أن أثر تطور األسواق المالية الذي يشمل 29 اقتصادًا ناشطًا بين العامين 1994 و2006 
يكشف عن ارتباط ملحوظ بين االستثمار األجنبي المباشر وتطوير األسواق المالية بنسبة %9.97 من المزايا المهمة األخرى تعزيز 

القدرة على تطوير جهود مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ويكتسي التطوير والتحسين المستمران ألنظمة اإلبالغ االئتماني في جميع  أنحاء العالم أهمية قصوى ويمكنهما أن يعززا بشكل   .8
ديناميكي اإلدماج المالي، مما يساعد على إدماج ملياري شخص غير مودعين في البنوك ويتلقون خدمات متدنية في الوقت الحالي. 

ووفقًا للبنك الدولي، تمثل هذه النسبة %31 من إجمالي السكان البالغين10 .

http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Credit_Reporting_text.pdf .2011 .4  البنك الدولي. المبادئ العامة لإلبالغ االئتماني
http://www.whcri.org/PDF/2004-Workshop-MX-ppt-The_Importance_of_Credit_Bureaus.pdf .2004 .5  شتاين، بير. أهمية مكاتب االئتمان في قرارات اإلقراض

https://www.nber.org/papers/w11078 .99 - 77 :)2( 12 6  دجانكوف، سيميون، وكارالي ماكيش، وأندريه شليفر. 2007. االئتمان الخاص في 129 دولة. مجلة االقتصاد المالي
TransUnion, LLC. https://www.transunion.com/docs/interstitial/TransUnion_WhitePaper_CreditScoring.pdf:2007 .7  أهمية وضع قيم لالئتمان من أجل النمو االقتصادي

8  تيرنر، مايكل وفارجيز، روبرت. العواقب االقتصادية لتشارك معلومات ائتمان المستهلك: الكفاءة واإلدماج والخصوصية. 2010: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
9  السببية بين االستثمار األجنبي المباشر وتطوير األسواق المالية: دليل من األسواق الناشئة. المراجعة االقتصادية للبنك الدولي، المجلد 29، ملحق العدد 1، 1 يناير 2015، الصفحات إس 205 

https://doi.org/10.1093/wber/lhv015 .216 إس -
10  اإلدماج المالي لفيندكس. 2017. البنك الدولي.
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9.  الدور في التجارة:  وعلى الرغم من وجود مكاتب ائتمان 
عالمية، ال يزال تبادل المعلومات عبر الحدود يقتصر على 

الشركات الكبيرة والمتوسطة فقط.  وال تحدث حركة البيانات 
بطريقة موحدة، على الرغم من ضرورتها؛ ويشير البنك الدولي 
إلى أن ذلك مقيد بالفروق في قوانين حماية البيانات ونقص 

في المتطلبات النظامية11.

ر أن التمويل التجاري سيرتفع إلى رقم فلكي يساوي  وُقدِّ  .10
12.3 تريليون دوالر على مستوى العالم في العام 2016، 

مع نمو متوقع إلى 14.8 تريليون دوالر بحلول العام 2020، 
وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %3.7. وأفادت 

دينار ستاندارد بأن التمويل المصرفي ال يمثل سوى 35% 
من المعامالت، مع معالجة الميزان بشكل كبير من خالل 

ترتيبات ائتمان مفتوحة بين المشتري والبائع )تمثل %45 من 
إجمالي التمويل(، ومدفوعات نقدية مباشرة )تمثل %20 من 

التمويل(. 12

المعلومات االئتمانية عبر الحدود: ُبذلت عدة جهود   .11
إقليمية لتسهيل تبادل المعلومات عبر الحدود، وهو ما 

يروج له البنك الدولي:

يتوفر نموذج المحور والشعاع في أمريكا الوسطى، و   -
تديره ترانس يونيون سنترال أمريكا. ويقع المحور في 

غواتيماال، وتدعمه أشعة إقليمية في هندوراس والسلفادور 
وكوستاريكا ونيكاراغوا )انظر دراسة الحالة(. وتمثل العملية 

فائضًا يبلغ 40 مليون شخص. ويتم تخزين المعلومات 
االئتمانية لكل بلد على حدة، ويتم توزيع تلك المعلومات 

بكفاءة للمستخدمين في كل البلدان. وتذكر مؤسسة التمويل 
الدولية أن وجود جهة واحدة قد جعل تشارك االئتمان مجديًا 

اقتصاديًا ومسرعًاللتجارة أيضًا13.

وُيعتبر نموذج المحور والشعاع مثاليًا لألسواق األصغر حيث   -
تقل الجدوى المالية إلنشاءمزودين فرديين لخدمات اإلبالغ 

االئتماني. وعالوة على ذلك، تالحظ مؤسسة التمويل الدولية 
أنه في إطار هيكل المحور والشعاع، يتم تأسيس شركة 

واحدة تعمل على المستوى الدولي لخدمة أسواق صغيرة 
متعددة14.

وأفاد البنك المركزي األوروبي بأن البنوك المركزية في البلدان   -
التي لديها سجالت ائتمان في االتحاد األوروبي، قد وقعت 

مذكرات تفاهم، مما مكن من تناقل محدود للبيانات بين تلك 
الدول من أجل تسهيل تقديم االئتمان15.

ووفقًا لمؤسسة التمويل الدولية، يجب تفعيل بعض الشروط   -
المسبقة من أجل دعم تدفق البيانات عبر الحدود. ويشمل 

ذلك الحاجة الواضحة لمثل ذلك التدفق ، على أساس وجود 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/publication/general-principles-for-credit-reporting .11  المبادئ العامة لإلبالغ االئتماني.. 2011. البنك الدولي
https://repository.salaamgateway.com/images/iep/galleries/ .2017 التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة. بوابة السالم ودينار ستاندارد. مارس  12

documents/201704120808265506.pdf
دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية.  13

المرجع نفسه  14
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2003/html/pr030310_2.en.html .2003 مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات بين السجالت االئتمانية لصالح مؤسسات اإلبالغ. مارس  15

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20483/DB15-Full-Report.pdf .ممارسة األعمال 2015: الذهاب إلى أبعد من الكفاءة. 2015: البنك الدولي  16
http://www.defaultrisk.com/rating_agencies.htm .2011 وكاالت التصنيف االئتماني: )القائمة العالمية الكاملة(. أكتوبر  17
http://www.defaultrisk.com/rating_agencies.htm .2011 وكاالت التصنيف االئتماني: )القائمة العالمية الكاملة(. أكتوبر  18

دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية.  19

تكامل مالي واقتصادي قوي في األسواق ذات الصلة، 
وسياسات التكامل المالي على المستوى الوطني، والحجم 
الصغير للسوق، والجدوى االقتصادية إلنشاء أنظمة تمكن 

تدفقالبيانات عبر الحدود.

حالة التبني العالمي:  في كل أنحاء العالم، أبلغ 154 اقتصاد   .12
عن مزودين لخدمات المعلومات االئتمانية في العام 2015، 

بقيادة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ومع ذلك، لم 
يكن لدى 31 اقتصاد بنية تحتية للمعلومات االئتمانية، مما 

مثل فجوة كبيرة.

ووفق تقرير ممارسة األعمال الصادر من البنك عام 2015،  كان   .13
لدى 154 من أصل 189 من االقتصادات التي شملتها الدراسة 
إما سجل ائتماني، أو مكتب ائتمان، في حين أفتقد 31 اقتصادًا 

أي من االثنين، ولم تقدم أربعة اقتصادات أية معلومات16. 
وتشير وكالة ديفولت ريسك إلى عدد وكاالت التصنيف 

االئتماني التي تتجاوز 75 وكالة على مستوى العالم.17

بالرجوع إلى الرسم البياني أدناه، يمكن االستدالل   .14
بالمالحظات التالية على التغيرات اإلقليمية في التغطية 

الخاصة بالمعلومات االئتمانية::

كان لدى 64 من االقتصادات الـ154 أنظمة اإلبالغ االئتماني   -
األكثر حيوية، حيث أبلغت عن تغطية قوية وقدرات لوضع 

قيم لالئتمانات، بقيادة الدول األعضاء في منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية.

كان لدى 93 من االقتصادات الـ154 أنظمة إبالغ ائتماني   -
أقل من المستوى المطلوب وتفتقر  إما إلى التغطية أو إلى 

قدرات تحديد القيمة أو كليهما، وهي في حاجة ماسة إلى 
مزيد من الدعم.

يمكن مالحظة أكبر فجوة في البنية التحتية لإلبالغ االئتماني   -
في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية، حيث يفتقر 20 

من 31 االقتصادات هناك  إلى مكاتب إبالغ ائتماني.

وقاد البنك الدولي باستمرار عملية تطويرنظم اإلبالغ   .15
االئتماني، وقد عمل على نشر المبادئ التوجيهية لنظم 

اإلبالغ االئتماني، وكذلك فعلت مؤسسة التمويل الدولية 
من خالل فريق استشاري لمكتب االئتمان التابع لها18.

هياكل الملكية: عالوة على ذلك، تفيد مؤسسة التمويل   .16
الدولية بأن مكاتب االئتمان حول العالم مملوكة ملكية خاصة 

في المقام األول، مما يمكنها من االبتكار وتوفير خدمات 
أكثر عمقًا لهذا القطاع، هذا في حين يتم تمويل السجالت 
االئتمانية من المال العام، وغالبًا ما يتم تشغيلها من قبل 

البنوك المركزية.19
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413219

5852

11 2

4

4

1227

1015

2461

1

164111

٥٪ على األقل مغطاة، وذات تقييم ائتماني

٥٪ على األقل من البالغين مغطون، من دون تقييم ائتماني

أقل من ٥٪ من البالغين مشمولون

ال يوجد سجل أو مكتب ائتمان

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أمريكا الالتينية والكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

جنوب آسيا

الدخل المرتفع في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية

http://www.defaultrisk.com/rating_agencies.htm .2011 20    وكاالت التصنيف االئتماني: )القائمة العالمية الكاملة(. أكتوبر
21  المرجع نفسه
22  المرجع نفسه

المصدر: ممارسة األعمال 201520

الرسم البياني: عدد االقتصادات التي لديها مكاتب أو سجالت للتصنيف االئتماني، 2015

وفقًا لبيانات مسح ممارسة أنشطة األعمال الذي أجراه البنك   .17
الدولي، من بين 54 مكتبًا من أصل 106 مكتبًا ائتمانيًا في كل 
أنحاء العالم، كانت %39 منها مملوكة للبنوك أو المؤسسات 

المالية أو مزودي بطاقات االئتمان؛ وكانت %12 منها 
محتفظًا بها لدى جمعيات الصناعة أو غرف التجارة، وكانت 

%4 فقط مملوكة جزئيًا للحكومات22.

 المصدر: مؤسسة التمويل الدولية21

كبار مزودي الخدمات:  جهات المعلومات االئتمانية   .18
المهيمنة على الصعيد العالمي هي دان وبرادستريت، 

وإكويفاكس.

83%

12%

ملك الحكومة

جمعيات قطاعية /
غرف تجارة

خدمات أخرى 4%

1%

ملك خاص

 الرسم البياني: هيكل ملكية مكاتب االئتمان
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جدول: الجهات الرائدة

نوع مزود الخدمات االسم
)سجل عام، وكالة 

تصنيف، مكتب 
تجاري، مكتب ائتمان 

استهالكي(

الموضوع 
)الشركات 

الصغيرة 
والمتوسطة، 

والشركات 
الكبيرة، 

والمستهلكون(

عدد النطاق الجغرافيالمقر العام
الموظفين

الخدمات

ت
إدارة عالقا
 العمالء

ى
ستحواذ عل

اال
 أعمال جديدة

صيل
ت التح

عمليا

ب
التنقي

الشركات المكتب التجاريدان وبرادستريت
الصغيرة 

والمتوسطة

الواليات 
المتحدة

عالميًا - 80 دولةبلدًا؛ 
األمريكتاين

أوروبا
الشرق األوسط إفريقيا

آسيا
 أوقيانوسيا

4,900XXX

مكتب ائتمان شركة إكويفاكس
المستهلكين

الواليات المستهلكون
المتحدة

عالميًا - 24 بلدًا؛
 األمريكتان، أوروبا

 آسيا المحيط الهادئ

10,300 XXXX

الشركات المكاتب التجاريةإكسبريان
الصغيرة 

والمتوسطة

عالميًا - 42 بلدًا؛إيرلندا
األمريكتان

أوروبا
الشرق األوسط

إفريقيا
آسيا المحيط الهادئ

15,587XXX

مكتب ائتمان ترانس يونيون
المستهلكين

الواليات المستهلكون
المتحدة

عالميًا - 30 بلدًا؛
األمريكتان

أوروبا
الشرق األوسط

إفريقيا
آسيا المحيط الهادئ

4.700XXXX

مكتب ائتمان جرايدون
المستهلكين

3 بلدان في أوروبا )المملكة هولنداالمستهلكون
المتحدة وهولندا وبلجيكا(

324XXX

مكتب ائتمان ساينوتراست
المستهلكين

800XXXالصين فقطالصينالمستهلكون

كريديت نت )إنفو 
جروب(

الشركات المكاتب التجارية
الصغيرة 

والمتوسطة

الواليات 
المتحدة

~3,200 األمريكتان
*)إجمالي 

إنفو جروب(

XX

مكتب ائتمان كريديت إنفو
المستهلكين

عالميًا - 28 بلدًا؛أيسلنداالمستهلكون
 األمريكتان

أوروبا
الشرق األوسط

إفريقيا

400XXX

الشركات المكاتب التجاريةكريديت سايف
الصغيرة 

والمتوسطة

المملكة 
المتحدة

عالميًا - 12 بلدًا؛
 األمريكتان

أوروبا
آسيا المحيط الهادئ

1,200XX

وكالة تصنيف ستاندارد أند بورز
ائتماني

الواليات الشركات
المتحدة

عالميًا - 30 بلدًا؛
األمريكتان

أوروبا
آسيا المحيط الهادئ

الشرق األوسط
إفريقيا

20,000 X

وكالة تصنيف مجموعة فيتش
ائتماني

الواليات الشركات
المتحدة 

والمملكة 
المتحدة

عالميًا - 30 بلدًا؛
األمريكتان

أوروبا
آسيا المحيط الهادئ

الشرق األوسط
إفريقيا

2,000X

وكالة تصنيف موديز
ائتماني

الواليات الشركات
المتحدة

عالميًا - 30 بلدًا؛
األمريكتان

أوروبا
آسيا المحيط الهادئ

الشرق األوسط
إفريقيا

10,600X
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دراسات الحالة العالمية: فيما يلي دراسات حالة مختارة لشركات عالمية رائدة في مجال نمو األعمال ومعلومات المخاطر.

دان وبرادستريت )الواليات المتحدة(

األنشطة 
األساسية

توفر دان وبرادستريت بيانات تجارية وتحليالت وإحصاءات للشركات
تقدم الشركة منتجات إلدارة االئتمان والمخاطر، بما في ذلك دي أند بي دايركت )حل لمخاطر االئتمان عبر اإلنترنت(، ودي إن بي آي ريسك   •

مانجمنت )قواعد ائتمان االشتراك عبر اإلنترنت وأتمتة السياسات(، وكريديت سيغنال)قيمة االئتمان وتنبيهات التقييم(، وكريديت بيلدر 
)مراقبة االئتمان(، وتقرير معلومات األعمال )تقارير تفصيلية عن الشركات(، والتبادل المالي لألعمال الصغيرة )حل بيانات األعمال الصغيرة(.

وتشمل حلول التسويق والمبيعات التي تقدمها الشركة دي أند بير هوفرز )منصة تسريع المبيعات(، ومحسن التسويق من دي أند بي   •
)منصة سحابية للجماهير المستهدفة(، ومعطيات السوق من دي أند بي )أداة لتحليل البيانات وتصورها(.

وتشتمل حلول البيانات والتحليالت الرئيسية للشركة تبادل البيانات من دي أند بي )أداة للبيانات(.  •
وتشمل المنتجات األخرى دي أند بي دايركت فور سابالي )بيانات المورد وتحليالته(، ودي أند بي أونبورد )أداة المعلومات واألبحاث(،   •

والملكية النافعة )منصة االمتثال(.

المقياس 
لدى دان وبرادستريت قاعدة بيانات تضم 582 مليون جهة تجارية و001 مليون جهة اتصال مرتبطةوالنمو  ·

البلدان 
المشمولة 

بالخدمات

الشرق األوسط )31( عالميًا                                 • األمريكتان )8(                                • أوروبا )33(                                •   •
أوقيانوسيا )2( إفريقيا )2(                           • آسيا )22(                                      •   •

• نمت عائدات دان وبرادستريت من 1.58 مليار دوالر في العام 2014 بمعدل نمو سنوي مركب %3.3 إلى 1.74 مليار دوالر أمريكي في العام 2017.الربحية
• وبلغ إجمالي الدخل 1.0 مليار دوالر في العام 2014 ونما بمعدل سنوي مركب بلغ %2.9 إلى 1.09 مليار دوالر أمريكي في العام 2017.

التعلم 
األساسي

ُتعتبر دان وبرادستريت شركة عامة مدرجة في بورصة نيويورك لألوراق المالية وهي تقدم معلومات عن االئتمان التجاري باإلضافة إلى البيانات 
والتقارير حول الشركات على مستوى العالم. وتشتهر دان وبرادستريت بنظام بياناتها العالمي )دي يو إن إس( الذي ينشئ ملفات تعريف ائتمان 

األعمال وتقارير المعلومات عن 285 مليون جهة تجارية.

ترانس يونيون - أمريكا الوسطى

األنشطة 
األساسية

ترانس يونيون أمريكا الوسطى هي مزود مهم للمعلومات والتحليالت االئتمانية في أمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية من خالل الشراكات 
واالستحواذات. وتحتفظ الشركة بملفات مكتب االئتمان لماليين المستهلكين من أمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية، وتوفر حلول معلومات 

األعمال لألسواق المالية والتجارية والصناعية.

غواتيماال

السلفادور

هندوراس

نيكاراغوا

كوستاريكا

نموذج محاور التزويد في أميركا الوسطى

المصدر: دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني - مؤسسة التمويل الدولية

البلدان 
المشمولة 

بالخدمات

تخدم ترانس يونيون أمريكا الوسطى حاليًا كوستاريكا وغواتيماال والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وشيلي وكولومبيا وجمهورية   •
الدومينيكان وبورتوريكو وترينيداد وتوباغو.

نمت عائدات ترانس يونيون من 1.3 مليار أمريكي دوالر في العام 2014 بمعدل سنوي مركب %14.1 إلى 1.93 مليار دوالر أمريكي في الربحية  •
العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل 574.6 مليون دوالر أمريكي في العام 2014 ونما بمعدل سنوي مركب بلغ %22.3 إلى 1.05 مليار دوالر أمريكي في   •
العام 2017.

التعلم 
األساسي

أصبحت ترانس يونيون جزءًا ال يتجزأ من منطقة أمريكا الوسطى من خالل تطويرها كمساهم في المكاتب المحلية، وإنشاء مراكز بيانات حديثة 
وتوسيع األنشطة في كل أنحاء بلدان أمريكا الوسطى.
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النسبة في جهة المقارنة
الخاصة في منظمة التعاون

 االقتصادي والتنمية

نسبة تغطية السجالت
الخاصة في منظمة
التعاون اإلسالمي

النسبة في جهة المقارنة
العامة في منظمة التعاون

االقتصادي والتنمية

نسبة تغطية السجالت
العامة في منظمة
التعاون اإلسالمي

اتحاد أمان: إلى جانب دراسات الحالة الثالث المذكورة أعاله   .19
للسجالت االئتمانية ومكاتب االئتمان ووكاالت التصنيف القائمة 

على منظمة التعاون اإلسالمي، من المهم أيضًا إبراز اتحاد 
أمان، وهو جهد متعدد األطراف داخل بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي إلنشاء قاعدة بيانات للمعلومات االئتمانية عبر 
الحدود لدعم الوكاالت الوطنية لتأمين ائتمان الصادرات. وُيعتبر 

اتحاد أمان منتدى مهني يجمع شركات التأمين ضد المخاطر 
التجارية وغير التجارية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي وجامعة الدول العربية، تأسس في العام 2009.

بناء على نجاح مشروع قاعدة بيانات اتحاد أمان:   يبدو أن إنشاء   .20
قاعدة بيانات اتحاد أمان في اآلونة األخيرة بداية طيبة في 

االتجاه نحو تبادل المعلومات االئتمانية في منظمة التعاون 
اإلسالمي. وقاعدة البيانات هذه هي مبادرة من اتحاد أمان، 

وهي األولى من نوعها في المنطقة العربية واإلسالمية، 
وهي أنشئت لصالح وكاالت تأمين ائتمان الصادرات الوطنية 

في المنطقة وتمكن المشتركين في قاعدة البيانات من تبادل 
وشراء تقارير المعلومات االئتمانية، واآلراء االئتمانية حول 

الجهات في كل أنحاء العالم، وتبادل الخبرات في مجال تغطية 
االكتتاب حول المشترين والبنوك. وتم إطالق قاعدة البيانات 

رسميًا خالل االجتماع السنوي الرابع لالتحاد اإلفريقي الذي 
عقد في قطر في 10 ديسمبر 2013، وتقدم حاليًا خدماتها 
إلى 10 من أعضائها.  وتضم قاعدة البيانات الحالية للالتحاد 

233,078 مشتريًا.

المنظومة البيئية لمنظمة التعاون   ب( 
اإلسالمي وأثرها

تقل المنظومة البيئية االئتمانية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى   .21
حد كبير عن المستوى المرجعي لمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية من حيث تغطية مكاتب االئتمان الخاصة للسكان، مع 
زيادة االعتماد على السجالت العامة المحدودة النطاق.

ومن المتوقع أن تشهد البلدان الـ57 ذات األغلبية المسلمة   .22
نموًا اقتصاديًا قويًا، إذ نمت بنسبة %6.2 بين العامين 2016 

و2022، أي ما يعادل 1.6 ضعف مجموعة السبع، ومثلت 
%15.3 من االقتصاد العالمي في العام 201623.

غير أن اإلبالغ االئتماني ُيعتبر حاجة ماسة لدعم القضاء على الفقر   .23
في المنطقة، بالنظر إلى أن منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 
تمثل عددًا غير متناسب من أقل البلدان نموًا في العالم، فهي 

تضم 13 من أقل البلدان نموًا البالغ عددها 45 بلدًا.24

تقل نظم المعلومات االئتمانية اإلجمالية في بلدان منظمة   .24
التعاون اإلسالمي بكثير عن جهات المقارنة العالمية، مع 

تغطية للتسجيل الخاص بلغت %11 فقط من السكان 
البالغين في العام 2016، مقارنة بـ%66 من التغطية في 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وهناك زيادة في تغطية 
السجالت العامة، لكن مع وجود قيود على نطاق السجالت 

العامة، هناك مجال كبير للتحسين.

التجزئة اإلقليمية:  تعد دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا   .25
الوسطى أقوى المناطق بالنسبة لتغطية مكاتب االئتمان 
الخاصة، إذ تعتبر ماليزيا اقتصادًا رائدًا في تغطية المكاتب 
الخاصة، وهو ما يفوق بكثير جهات المقارنة في منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.

تختلف منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير، مع تغطية   .26
رائدة لالئتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، 

تليها آسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط المتبقية )والتي 
تشمل ألغراض التحليل تركيا وإيران(. وتقود منطقة شرق آسيا 
تغطية المكاتب العامة، تليها منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

27.  ومن النقاط األساسية التي تدور حول فائدة وجدوى 
منصات المعلومات االئتمانية المتعددة األطراف عبر الحدود 

وخدمات التنمية، أنها ُتنفذ بنجاح في العديد من المناطق 
العالمية األخرى.  ويعد نموذج المحور والشعاع الخاص 

بترانس يونيون أمريكا الوسطى مثااًل على كيف يمكن للبلدان 
النامية أن تصبح جزءًا من هذه الفرصة.  كذلك يتم تشغيل 
منصات مماثلة من جنوب إفريقيا وأوروبا وغرب إفريقيا.   

الرسم البياني: تغطية منظمة التعاون اإلسالمي للسكان البالغين، نسبة إلى المستوى المرجعي لمنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي، 2016

المصدر: بيانات البنك الدولي25

23  آفاق االقتصاد العالمي. صندوق النقد الدولي. 2017.21
24  مراقب درجة التعرض للمناخ: دليل للتفاضل البارد لكوكب ساخن. دارا. 2012.

/https://data.worldbank.org .25   تم الحصول عليها وتحليلها من موقع البنك الدولي
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/https://data.worldbank.org .26  تم الحصول عليها وتحليلها من موقع البنك الدولي

الرسم البياني: تغطية المكاتب الخاصة للسكان البالغين في العام 2016، في منظمة التعاون اإلسالمي، حسب المنطقة
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النشاط على المستوى القطري: وتمثل ماليزيا وإيران واإلمارات العربية المتحدة أعلى المنظومات البيئية لمكاتب االئتمان، في   .28
حين تمثل تركيا وبروناي دار السالم وماليزيا منظومات بيئية رائدة للسجالت االئتمانية. وُتعتبر قوة التغطية الماليزية لمكاتب االئتمان 

جديرة بالمالحظة بشكل خاص، فهي تفوق بكثير المستوى المرجعي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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 الرسم البياني: بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الرائدة في العام 2017، نسبة السكان البالغين الذين تشملهم مكاتب االئتمان
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منطقة الشرق األوسط
 وشمال إفريقيا - دول مجلس

التعاون الخليجي

منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا - دول أخرى

إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

جنوب آسياشرق آسياآسيا الوسطى

الرسم البياني: تغطية المكاتب العامة للسكان البالغين في العام 2016، في منظمة التعاون اإلسالمي، حسب المنطقة

المصدر: بيانات البنك الدولي26
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كبار مزودي خدمات اإلبالغ االئتماني:  يسرد الجدول التالي مزودي خدمات اإلبالغ االئتماني الرئيسيين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

نوع مزود الخدماتاالسم
)سجل عام، وكالة تصنيف، مكتب 

تجاري، مكتب ائتمان استهالكي(

الخدماتعدد الموظفينالمقر العامالموضوع

ت 
إدارة عالقا
العمالء

ى 
ستحواذ عل

اال
أعمال جديدة

ت 
عمليا

صيل
التح

ب
التنقي

مكتب ائتمان تجاري /  شركة بنفت
83XXXXالبحرينالمستهلكاستهالكي

شبكة المعلومات 
المستهلك / الشركات  مكتب ائتمان المستهلكيناالئتمانية - سي - نت

20XXالكويتالصغيرة والمتوسطة

مكتب ائتمان استهالكي / إي إم كريديت
تجاري

المستهلك / الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

دولة اإلمارات 
20XXXXالعربية المتحدة

سجل عاممكتب االتحاد االئتماني
الشركات / 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

دولة اإلمارات 
 200X-51العربية المتحدة

المستهلك / الشركات  مكتب ائتمان المستهلكينآي سكور
50XX-11مصرالصغيرة والمتوسطة

سجل االئتمان المركزي 
5000 )إجمالي البنك مصرالشركاتسجل عامللبنك المركزي المصري

Xالمركزي المصري(

سجل االئتمان للبنك 
800 )إجمالي البنك األردنالشركاتسجل عامالمركزي األردني

Xالمركزي األردني(

مكتب االئتمان واإلحصاء 
للبنك المركزي العماني

مكتب ائتمان استهالكي / 
تجاري

المستهلك / الشركات 
282 )إجمالي البنك عمانالصغيرة والمتوسطة

XXXXالمركزي العماني(

بنك قطر المركزي - مكتب 
قطر لالئتمان

مكتب ائتمان استهالكي / 
تجاري

المستهلك / الشركات 
501 -1,000 )إجمالي قطرالصغيرة والمتوسطة

XXXXالبنك المركزي القطري(

سمة )الشركة السعودية 
للمعلومات(

مكتب ائتمان استهالكي / 
تجاري

المستهلك / الشركات 
الصغيرة والمتوسطة

المملكة العربية 
200XXXX-51السعودية

سي تي أو إس داتا 
سيستمز إس دي إن بي 

إتش دي
سي تي أو إس داتا سيستمز 

إس دي إن بي إتش دي
المستهلك / الشركات 

500XXXX-201ماليزياالصغيرة والمتوسطة

كريدي كايت بورسو - كاي 
كاي بي )مكتب االئتمان 

التركي(
500XX-201تركياالمستهلكمكتب ائتمان المستهلكين

الشرق األوسط للتصنيف 
االئتماني وخدمة 

المستثمرين
10X-2مصرالشركاتوكالة تصنيفات ائتمانية

200X-51ماليزياالشركاتوكالة تصنيفات ائتمانيةرام رايتنجز

الرسم البياني: بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الرائدة في العام 2017، نسبة السكان البالغين الذين تشملهم السجالت االئتمانية

المصدر: تقرير البنك الدولي عن ممارسة األعمال للعام 2017



21

االتجاهات العالمية واإلقليمية: تحليل تجزئة السوق

دراسات الحالة في منظمة التعاون اإلسالمي: فيما يلي دراسات حالة مختارة لشركات رائدة في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال معلومات المخاطر.

مكتب االتحاد االئتماني )اإلمارات العربية المتحدة(

ُيعتبر مكتب االتحاد االئتماني، الذي يشار إليه أيضًا باسم مكتب االئتمان االتحادي، سجل ائتمان عام وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي األنشطة األساسية
ومجموعة البنك الدولي، ولديه وظائف مكتب االئتمان ويوفر خدمات المعلومات االئتمانية في اإلمارات السبع.

ويعد مكتب االتحاد االئتماني شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة اإلمارات العربية المتحدة االتحادية. والشركة   •
مفوضة بجمع المعلومات االئتمانية بانتظام من المؤسسات المالية وغير المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•  ويجمع مكتب االتحاد االئتماني بيانات المعلومات االئتمانية ويقوم بتحليل هذه البيانات لحساب نقاط االئتمان وينتج تقارير 
ائتمانية يتم توفيرها لألفراد والشركات في كل أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتساعد الشركة كاًل من المقترضين والمؤسسات المالية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل عن طريق إضافة   •
الشفافية لعملية اإلقراض االئتماني.

في العام 2017، ارتفع عدد استفسارات المشتركين لدى مكتب االتحاد االئتماني بنسبة %44 مقارنة بالسنوات السابقة.  المقياس والنمو  •
ويدير حاليًا 64 مؤسسة، بزيادة من أقل من 30 مؤسسة في العام 2014.

 البلدان المشمولة 
دولة اإلمارات العربية المتحدةبالخدمات  •

قام مكتب االتحاد االئتماني بتطوير عالقات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ليصبح أداة اإلبالغ التعلم األساسي
االئتماني األكثر موثوقية لتعزيز البنية التحتية المالية. كذلك استفادت الشركة من التقنية إلطالق نظام تسجيل ائتماني للمستهلكين.

آي سكور )مصر(

آي سكور هو مكتب ائتمان رائد في مصر، وهو قاعدة بيانات للمعلومات االئتمانية للمستهلكين والشركات الصغيرة األنشطة األساسية
والمتوسطة

وأذنت الشركة للمستخدمين والمؤسسات الذين يحق لهم الوصول إلى قاعدة بياناتها للحصول على تقارير الجدارة االئتمانية   •
حول المستهلكين والشركات والشركات الصغيرة.

وتمتلك آي سكور ما يقرب من %100 من البيانات االستهالكية االئتمانية في مصر المتعلقة باألفراد والشركات الصغيرة   •
والمتوسطة من البنوك التجارية، ولديها أيضًا بيانات عن الشركات.

وتقدم الشركة خدمات ومنتجات المعلومات االئتمانية بما في ذلك:  •

االستفسار الذاتي عبر بوابات الويب المصرفية  -
التحقق من الهوية الوطنية  -

االستعالم عن تقييم االئتمان عبر أجهزة الصراف اآللي  -
مراقبة الحسابات  -

تقارير أنظمة إدارة المعلومات  -
التقارير االئتمانية للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة  -

التحقق من التوقيع  -
وضع تقييم للتطبيقات  -

اإلفالس  -

في 31 ديسمبر 2016، سجلت آي سكور معلومات عن 11.9 مليون عميل في قاعدة بياناتها بما في ذلك 184,145 المقياس والنمو  •
مؤسسة1.

البلدان المشمولة 
مصربالخدمات  •

تعزز آي سكور العالقات االستراتيجية مع 25 بنكًا باإلضافة إلى الصندوق االجتماعي للتنمية لتجميع البيانات االئتمانية وتعزيز التعلم األساسي
الشفافية. وفي العام 2006، عينت الشركة مستشارين تقنيين دوليين في شركة دان وبرادستريت للمساعدة في تحسين 

تقنياتها ومعرفتها في تطبيقات وعمليات مكتب االئتمان. وُيعتبر مكتب االئتمان اآلن أداة المعلومات االئتمانية الرائدة في 
مصر.
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آر إيه إم رايتنجز )ماليزيا(

آر إيه إم رايتنجز بيرهاد هي أول وأكبر وكالة تصنيف ائتماني في ماليزيا وجنوب شرق آسيا.األنشطة األساسية

تقدم الشركة تصنيفات ائتمانية مستقلة، وأبحاث، وتحليل مخاطر، وتسعير سندات، ومعلومات ائتمانية.  •

وتشمل محفظة الشركة الشركات والدول ذات السيادة والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتزامات التمويل المهيكل.  •

وُتعتبر آر إيه إم رايتنجز وكالة تصنيف رائدة في العالم لألوراق المالية في إطار المبادئ اإلسالمية.  •

وتقوم الشركة بتصنيف كل من الشركات والتزامات الديون، والتي يمكن أن تطلبها الجهات نفسها أو أطراف ثالثة.  •

وتستفيد الشركة من موقعها اإللكتروني لنشر أخبار التصنيف.  •

تم تأسيس المؤسسة من قبل البنك المركزي الماليزي، وكانت مهمتها دعم تطوير سوق السندات الماليزية وهي وقد المقياس والنمو  •
صنفت 350 مليار دوالر أمريكي من السندات الخاصة بـ500 شركة في ماليزيا و12 دولة أخرى.

وُمنحت جائزة أفضل وكالة تقييم )جنوب شرق آسيا 2017( من سي بي آي فاينانشال.  •

البلدان المشمولة 
بالخدمات

ماليزيا  •

جنوب شرق آسيا )12(  •

آر إيه إم رايتنجز هي وكالة تصنيف ائتماني رائدة تركز على سوق السندات في ماليزيا وجنوب شرق آسيا. وميزة الشركة هي التعلم األساسي
مجموعتها الكاملة من خدمات التصنيف االئتماني التي تساعد المصدرين على الوصول إلى أسواق رأس المال بأسعار تنافسية. 

وأدى الوصول الشامل الذي تتمتع به آر إيه إم رايتنجز في تصنيفات السندات إلى توسعها كأكبر وكالة تصنيف ائتماني في 
المنطقة.

عوامل خارجية ج( 
فيما يلي العوامل االقتصادية واالجتماعية والقانونية والتقنية   .29
الخارجية الرئيسية التي تم تحديدها والتي تؤثر على االتجاهات 

واالحتياجات العالمية للمعلومات االئتمانية:

العوامل االقتصادية

يتم إنشاء أشكال بديلة لإلبالغ االئتماني، مع االعتراف بحدود   .30
المعلومات االئتمانية التقليدية.  ويقدم االئتمان البديل، مثل 
سجالت اإليجار ومدفوعات المرافق، صورة أكثر اكتمااًل، وقد 
تم االعتراف به كضرورة لإلبالغ االئتماني بشكل عام. ويدفع 

ظهور مزودي تمويل جدد بطريقة من نظير إلى نظير باتجاه 
تحسين معلومات تسجيل االئتمان، مع اختيار المقرضين أمثال 

“فلوت” يمكنهم تحليل بيانات البنوك لمدة سنتين بداًل من 
مراجعة نتائج شركة فير إيزاك27.

كذلك ظهرت شركات ناشئة جديدة لتمكين المستخدمين   .31
من رسم صورة أكثر اكتمااًل عن مواردهم المالية، مثل المنصة 
الرقمية لتسجيل المدفوعات، مما يسمح للمستخدمين بعرض 

محفوظات الدفع الخاصة بهم في حسابات إنفاق متعددة.

ويتمثل أحد أهم التطورات العالمية في مجال التجارة   .32
واالستثمار في مبادرة الصين الحزام الواحد / الطريق الواحد.  

وتتأثر بلدان كثيرة في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل 
مباشر بها بتلك المبادرة ويمكن أن تستفيد بشكل كبير من 

التجارة المتبادلة واالستثمارات مع الصين.

https://www.fastcompany.com/3067953/ .2017 هاريس، اينسلي. لماذا تريد شركات اإلقراض الناشئة مثل فلوت التخلص من تقييم شركة فير إيزاك. فاست كومباني. 28 فبراير  27
why-lending-startups-like-float-want-to-ditch-the-fico-score

اإلدماج المالي لفيندكس. 2017. البنك الدولي.  28
29  فيرست أكسس: منصة بيانات ذكية للحصول على منشأ وتقييم ائتماني وإدارة للمقرضين قابلة للتكوين بشكل مرتفع

/https://www.firstaccessmarket.com/about .30   موقع الويب لفيرست أكسس
https://www.nber.org/papers/w11078 .99 - 77 :)2( 12 31  دجانكوف، سيميون، وكارالي ماكيش، وأندريه شليفر. 2007. االئتمان الخاص في 129 دولة. مجلة االقتصاد المالي

العوامل االجتماعية

هناك دفع أكبر من أي وقت مضى نحو اإلدماج المالي. ولم   .33
يؤد ظهور مؤسسات التمويل األصغر فقط دورًا في زيادة 

اإلدماج، بل أسهم أيضًا في دفع نمو المعلومات االئتمانية 
في البلدان النامية.28

وأدى الدفع من أجل اإلدماج إلى بذل جهود إلدماج األفراد   .34
في المنظومة البيئية لإلبالغ؛ وعلى هذا النحو، تؤدي 

منظمات مثال فيرست أكسس29 دورًا حاسمًا في تعزيز 
التغطية والنطاق للمعلومات االئتمانية.30

 العوامل القانونية

هناك حاجة إلى أساس قانوني واضح إلنشاء مكتب ائتمان   .35
يعمل بكامل طاقته. وتؤثر األطر التنظيمية األفضل على 

ترخيص المكاتب الجديدة وحقوق العمالء والتزاماتهم فيما 
يتعلق بتحديث المعلومات االئتمانية واستخدامها. ويتعين 

على الحكومات الوطنية وجهاتها أن تضع األساس التنظيمي 
الالزم لضمان حسن سير هذه األدوات. وتشمل القواعد ذات 
الصلة لوائح السرية المصرفية وقوانين حماية البيانات وأحكام 

حماية المستهلك. ويرتبط األمر أيضًا بنظام الضمان المتاح 
في البلد وكذلك قوانين اإلفالس31. كذلك تقود الجهود 

والمسؤوليات العالمية للتعامل مع مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب الحاجة إلى أساس قانوني لتمكين اإلبالغ 

االئتماني.
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https://www.finicity.com/press-release-experian-finicity-collaborate-digitize-lending- .2018 32  إكسبيريان وفينيسيتي يتعاونان على اإلقراض الرقمي. فينيسيتي. 11 يناير
/marketplace-easier-quicker-less-tedious-experience-consumers-lenders

https://bitcoinmagazine.com/articles/how-one- .2017 33  فيتاريس، بنيامين. كيف تحارب شركة ناشئة في مجال سلسلة الكتل مركزية قطاع االئتمان. مجلة بيتكوين. 12 سبتمبر
/blockchain-startup-combatting-centralization-credit-industry

وتظهر األدلة التجريبية أن األصول القانونية هي أسس حقوق   .36
الدائنين ومؤسسات تشارك المعلومات. وتشير النتائج إلى أن 

السجالت االئتمانية العامة، وهي سمة أساسية من سمات 
القانون المدني الفرنسي، تفيد أسواق االئتمان الخاصة في 

البلدان النامية )استنادًا إلى المحددات الشاملة لالئتمان الخاص، 
عبر استخدام البيانات المتعلقة بحقوق الدائنين القانونيين 

وسجالت االئتمان الخاصة والعامة في 129 بلدًا(. وللقوانين 
القضائية المستندة إلى القانون العام اإلنجليزي آثار مختلفة.

العوامل التقنية

تعمل التقنية على تسريع المعلومات االئتمانية، مع إمكانية   .37
تفصيل سلسلة الكتل للقطاع.  ويجري تطبيق الذكاء 

االصطناعي في أكبر مزودي خدمات اإلبالغ االئتماني، 
والسيما إكسبيريان التي تدفع إلى مزيد من الدقة والسهولة 

والسرعة بالشراكة مع فينيسيتي، لالتصال بقاعدة بيانات 
تخص أكثر من 16,000 مؤسسة32. لكن الخرق الذي أصاب 

إكويفاكس في العام 2017، أثار تساؤالت جوهرية حول 
مزايا مركزية البيانات. وتشكل سلسلة الكتل حاًل، فهي 

تفصل البيانات الخاصة لصالح بلوم، مثاًل، وهي شركة ناشئة 
ذات إمكانات عالية تسعى إلى نقل المقرضين إلى منصتها 

المستندة إلى اإليثيريوم33.

فجوات المنظومة البيئية للمعلومات  د( 
االئتمانية لدى منظمة التعاون اإلسالمي 
والتحليل الرباعي لمكامن القوة والضعف 

والفرص والتهديدات
يوجد اختالف كبير في النضج في المنظومة البيئية لمخاطر   .38

االئتمان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  
ومن المهم تطوير فهم متين لمستويات مختلفة من النضج 

واالستفادة من المنصة المقترحة لمركز منظمة التعاون 
اإلسالمي لذكاء األعمال.

الفجوات وتحليل نضج المنظومة البيئية للمعلومات   .39
االئتمانية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:  
استنادًا إلى المقارنة المرجعية العالمية مع تبني دول منظمة 
التعاون اإلسالمي للسجالت االئتمانية ومكاتب االئتمان، يتم 
تقديميوضح التقسيم الرباعي أدناه لمستويات نضج األسواق 

المختلفة في منظمة التعاون اإلسالمي.  المستوى أ يمثل 
البلدان التي تزيد فيها تغطية السكان عن 05% من قبل 

السجل العام أو المكاتب الخاصة. المستوى ب يمثل %01 
- 05%. المستوى ج يمثل 1% - 9%.  الطبقة المستوى د 

يمثل 0%.  يشار إلى البيانات الخام في الملحق:

المستوى دالمستوى جالمستوى بالمستوى أ

جيبوتيالكاميرونألبانياتركيا

بوركينا فاسوجزر القمرأذربيجانماليزيا

النيجرنيجيرياطاجكستانبروناي دار السالم

غينيا بيساوسورياالكويتدولة اإلمارات العربية المتحدة

ماليموريتانياقيرغيزستانكازاخستان

غامبياأوغنداقطرإندونيسيا

غينياموزمبيقأوزبكستانإيران

العراقالجزائرتونسالغابون

الصومالاألردنالبحرينالمملكة العربية السعودية

سورينامتشادالمغرب

تركمانستانساحل العاجعمان

السودانالمالديف

سيراليونلبنان

اليمنمصر

بنغالدشغويانا

أفغانستانباكستان

بينينفلسطين

السنغال

ليبيا

توغو

المصدر:  دينار ستاندارد تحليل على أساس بيانات مؤشرات التنمية العالمية للعام 2017 عن تغطية السجالت االئتمانية العامة )% من البالغين( وتغطية مكتب االئتمان 
الخاص )% من البالغين(.

جدول: المستويات الرباعية لنضج معلومات األعمال في منظمة التعاون اإلسالمي
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وُيعتبر التقسيم المذكور أعاله أحد االعتبارات الحاسمة في وضع استراتيجية فعالة لتطوير خدمات مركز منظمة التعاون اإلسالمي   .40
لذكاء األعمال في منظمة التعاون اإلسالمي.  ويتمثل جانب إضافي في النظر في التحليل اإلقليمي.  وتعرض الجداول أدناه التوزيع 

اإلقليمي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل مستويات نضج المنظومة البيئية للمعلومات االئتمانية:

جدول: نضج معلومات األعمال في منظمة التعاون اإلسالمي - حسب المنطقة

منطقة الشرق األوسط آسيا الوسطىالغرب
وشمال إفريقيا - دول أخرى

منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا - دول مجلس 

التعاون الخليجي
إفريقيا جنوب الصحراء جنوب آسيا

شرق آسياالكبرى

أتركياأكازاخستانبغويانا
دولة اإلمارات 

أماليزياأالغابونبالمالديفأالعربية المتحدة

أإيرانبأذربيجانبألبانيا
المملكة العربية 

أبروناي دار السالمجالكاميرونبباكستانأالسعودية

أإندونيسياججزر القمرجبنغالديشبالكويتبتونسبقيرغيزستانبسورينام

جنيجيرياجأفغانستانبقطربالمغرببأوبكستان

جموريتانيابالبحرينبلبنانبطاجكستان

جأوغندابعمانبمصردتركمانستان

جموزمبيقبفلسطين

جتشادجالسورية

جساحل العاججالجزائر

جالسودانجاألردن

جسيراليونجاليمن

جالسنغالجليبيا

جتوغودالعراق

دجيبوتي

دبوركينا فاسو

دالنيجر

دغينيا-بيساو

دمالي

دغامبيا

دغينيا

دالصومال

دبنين

المصدر:  دينار ستاندارد تحليل على أساس بيانات مؤشرات التنمية العالمية للعام 2017 عن تغطية السجالت االئتمانية العامة )% من البالغين( وتغطية مكتب االئتمان 
الخاص )% من البالغين(
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مكامن القوة:
روابط التمويل اإلسالمي / االقتصاد الحالل  -

المجموعات القوية في القطاع* )الطاقة،   -
والطعام والزراعة، واإللكترونيات، والسفر، 
والبتروكيماوياتـ والبالستيكيات / المطاط، 

والمنسوجات، والبناء(
اقتصادات فتية متنامية  -

الروابط داخل منظمة التعاون  -
اإلسالمي  

الفرص:
قوة دفع التجارة البينية واالستثمار في   -

منظمة التعاون اإلسالمي
عوامل التمكين التقنية )الذكاء االصطناعي،   -

سلسلة الكتل(
التنويع في دول مجلس التعاون الخليجي  -

مبادرة الصين حزام واحد، طريق واحد  -
دعم منع الجريمة فيما يخص: مكافحة غسل   -

األموال / تمويل اإلرهاب 
 

مكامن الضعف:
انخفاض ثقافة اإلبالغ عن األعمال  -

ضعف المعلومات االئتمانية لدعم األنظمة   -
والبنية التحتية في أسواق مختارة من منظمة 

التعاون اإلسالمي )المستوى 2 - 4(

                    
التهديدات:

مبادرات كتلة إقليمية أخرى  -
يعطل مزيد من التقنية تدفق األعمال /   -

االستثمارات الحالية إلى اقتصادات منظمة 
التعاون اإلسالمي

* تحليل دينار ستاندارد لتقرير أعلى عشر مجموعات قطاعية في منظمة التعاون اإلسالمي للعام 2015

التحليل الرباعي لمكامن القوة والضعف 
والفرص والتهديدات للدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي
استنادًا إلى المقارنة المرجعية العالمية مع تبني البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

لمنظومة بيئية تتعلق بمعلومات االئتمان وسائل العوامل الخارجية، يرد أدناه تحليل رباعي 
لمكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات للمنظومة البيئية لمعلومات االئتمان في 

اقتصادات المنظمة.
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الخطة االستراتيجية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

7.1 رؤية ورسالة مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

استنادًا إلى تحليل السوق الذي أجري في وقت سابق، هناك حاجة واضحة إلى تحسين المنظومة البيئية االئتمانية لمنظمة   .1
التعاون اإلسالمي، التي اعترف بها ودعمها أصحاب المصلحة. ووفقًا لذلك، وضعنا الرؤية والركائز االستراتيجية التي يقوم عليها 

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال.  

الخطة االستراتيجية
لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

وضع الخطة االستراتيجية لمعلومات األعمال في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال- الرؤية
 تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على أقوى استثمار وتمويل وتنمية تجارية في 

العالم من خالل أفضل منظومة بيئية لنمو األعمال وإدارة المخاطر.

مركز منظمة التعاون اإلسالمي  لذكاء األعمال - الرسالة
 تحقيق الرؤية المبينة، يجب إنشاء مركز للتنسيق في مجال معلومات األعمال على نطاق منظمة التعاون اإلسالمي يحرك 

النضج االئتماني في جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

الركائز االستراتيجية

 تنمية البلد:
دفع النضج االئتماني 

في كل بلد عضو

بين البلدان:
الدفع بين بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي
 المساءلة االئتمانية 

والتجارية

التفوق التشغيلي:
 إنشاء نموذج 
تشغيلي رائد

بناء القدرات:
 إنشاء أفضل أدوات 
 الممارسة للحوكمة

الذاتية الفعالة

الرؤية:  “تتمثل رؤية مركز منظمة التعاون اإلسالمي   .2
لذكاء األعمال في تمكين جميع البلدان األعضاء في 
منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على أقوى 

استثمار وتمويل وتنمية تجارية في العالم من خالل أفضل 
منظومة بيئية لنمو األعمال وإدارة المخاطر”.

الرسالة: “لتحقيق الرؤية المبينة، يجب إنشاء مركز للتنسيق   .3
في مجال معلومات األعمال على نطاق منظمة التعاون 

اإلسالمي يحرك النضج االئتماني في كل من البلدان األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي.”
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الركائز االستراتيجية لمركز منظمة التعاون   7.2
لذكاء األعمال اإلسالمي 

سيعمل مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال   .4
عبر أربعة ركائز استراتيجية تهدف إلى تحقيق الرؤية وتنفيذ 

التفويض:

أ(  الركيزة االستراتيجية 1: تنمية البلد: توفير دعم الخط 
األول للبلدان لتطوير وتعزيز المنظومات البيئية لإلبالغ 

االئتماني الفردي.

الركيزة االستراتيجية 2: التنمية بين البلدان: بناء  ب( 
بنية أساسية للبيانات شاملة لبلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي.

الركيزة االستراتيجية 3: التفوق التشغيلي: إنشاء  ج( 
نموذج تشغيلي رائد ومحّسن يدعم استدامة المركز.

الركيزة االستراتيجية 4: بناء القدرات: توفير األدوات  د( 
والمبادئ التوجيهية والتدريب لدعم االكتفاء الذاتي في 

اإلبالغ االئتماني بين البلدان األعضاء.

األهداف االستراتيجية لمركز منظمة التعاون   7.3
لذكاء األعمال اإلسالمي 

تتمثل األهداف االستراتيجية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي 
لذكاء األعمال ، من خالل األركان األربعة االستراتيجية، في الرؤية 

المذكورة أعاله، وتنفيذ التفويض على النحو التالي:

بناء القدرة على تطوير المنظومة البيئية لمعلومات  أ( 
األعمال األفضل في فئتها لخدمة جميع البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي )المبادئ التوجيهية 
التنظيمية، وجمع البيانات، واألمن، وحقوق المستهلك 
/ الدائن، وأطر تدفق البيانات عبر الحدود، والشراكة بين 

القطاعين العام والخاص، والرابطة القطاعية، وغيرها(.

تطوير قاعدة بيانات / منصة رقمية لمعلومات  ب( 
األعمال األفضل في فئتها التي تغطي السجل االئتماني 

عبر الحدود والخدمات المرتبطة لمكتب االئتمان )على 
نطاق منظمة التعاون اإلسالمي مع نموذج محتمل 

للمحور والشعاع(.

تزويد الخدمات االستشارية بما في ذلك بناء القدرات  ج( 
للبلدان األعضاء في مستويات النضج المختلفة لزيادة أثر 

معلومات األعمال / االئتمان على كل األعضاء.

تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات  د( 
االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب اإلقليمية 

المحتملة واعتماد نموذج يخدم جميع البلدان األعضاء 
عند مستويات النضج المختلفة.

تأسيس نموذج عمل قوي للمركز لضمان األثر على  هـ( 
المدى الطويل واالستدامة.

)المرحلة المستقبلية( إنشاء وكالة تصنيف على مستوى  و( 
منظمة التعاون اإلسالمي توفر جدارة ائتمانية يمكن 

االعتماد عليها وبأسعار معقولة ومستقلة للبلدان 
األعضاء، بما في ذلك بيان المخاطر.

التشارك الفعال للمعلومات بين هيئات منع الجريمة في  ز( 
الدول األعضاء إلنشاء منظومة بيئية مالية نظيفة في 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

من المتوقع أن يؤثر مركز منظمة التعاون   7.4
اإلسالمي لذكاء األعمال بشكل كبير على 

تدفقات االستثمار األجنبي الداخلة والخارجة 
من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي   

استنادًا إلى التحليل السابق للفجوات في البلدان األعضاء   .5
في منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بالمؤشرات القياسية 

العالمية للمعلومات االئتمانية، هناك خمسة آثار رئيسية 
متوقعة لمركز معلومات األعمال )مركز منظمة التعاون 
اإلسالمي لذكاء األعمال ( للبلدان األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي:  

زيادة إقراض القطاع الخاص بما مقداره 670 مليار   )1(
دوالر أمريكي إلى اقتصادات منظمة التعاون 

اإلسالمي ذات النظم االئتمانية األقل نموًا:  يمكن 
للتوافر الكامل والفعال للمعلومات االئتمانية واألنظمة 
المرتبطة بها أن يعزز إقراض القطاع الخاص داخل الدول 

األعضاء األقل نموًا في منظمة التعاون اإلسالمي بتقدير 
متحفظ يبلغ 670 مليار دوالر سنويًا1. وهذا التقدير هو 
للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ 

عددها 32 بلدًا والتي تتوفر المعلومات االئتمانية عن أقل 
من %10 من سكانها البالغين.  

تخفيض معدالت القروض المتعثرة بمقدار 7.75   )2(
نقطة مئوية: استنادًا إلى أدلة السوق النامية ألمريكا 

الالتينية التي تم التحقق من صحتها، يمكننا تقدير أثر 
مماثل على خفض القروض المتعثرة في البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي2.

)3(  زيادة االستثمار األجنبي المباشر:  وبالنظر إلى الترابط 
القوي لنمو االستثمار األجنبي المباشر ونظم المعلومات 

االئتمانية المالية القوية، يمكن ألعضاء منظمة التعاون 
اإلسالمي بالتأكيد أن ترى أثرًا مباشرًا إيجابيًا على تدفقات 

االستثمارات األجنبية المباشرة. وسيزيد نظام االئتمان 
المحسن من ثقة المستثمرين األجانب في االستثمارات 

المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، في العام 2016، كانت 
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي قادرة على جذب 96.3 

مليار دوالر أمريكي فقط من االستثمار األجنبي المباشر3.  

بناًء على تطبيق المعلومات االئتمانية ألدلة ارتباط قروض القطاع الخاص من خالل دراسة أجراها البنك الدولي وجامعة هارفارد للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  1
تيرنر، مايكل وفارجيز، روبرت. العواقب االقتصادية لتشارك معلومات ائتمان المستهلك: الكفاءة واإلدماج والخصوصية. 2010: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.  2

http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=425 .2017 آفاق اقتصاد منظمة التعاون اإلسالمي 2017. األبحاث والتدريبات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للبلدان اإلسالمية نوفمبر  3
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“دور العمل المصرفي اإلسالمي في اإلدماج المالي: اآلفاق واألداء”. العمل المصرفي اإلسالمي: النمو واالستقرار واإلدماج، ص. 33 - 49. بالغريف: 2017.  4
http://www.comcec.org/en/wp-content/uploads/2017/11/2017-TRD-O.pdf .2017 5   آفاق التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي 2017. أكتوبر

وبالمقارنة، على الرغم من وجود 26.7 تريليون دوالر 
أمريكي من أسهم االستثمار األجنبي المباشر الداخل في 
العام 2016، استضافت دول منظمة التعاون اإلسالمي 

ما نسبته %6.6 فقط.

)4(  اإلدماج المالي: تعاني البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي من مستوى عاٍل من عدم إدماج 

النظام المالي. وفي حين أن جزءًا من السبب هو االختراق 
المحدود للتمويل اإلسالمي، فإن جزءًا كبيرًا منه هو عدم 

قدرة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر من خالل 
معلومات ائتمانية موثوقة حول المؤسسات الصغيرة 
ومتناهية الصغر. وفي المتوسط، يمتلك %28 فقط 

من البالغين في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي حسابًا 
مصرفيًا في مؤسسة رسمية مالية، مما يزيد من حدة 

التحدي4. كذلك ستساعد الجهود المبذولة لمنع الجريمة 
من خالل تحديد روابط المعامالت أو اكتساب الشفافية.

تعزيز التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي:   )5(
سيعزز مصدر معلومات ائتمان األعمال عبر الحدود 
بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

الروابط التجارية القائمة واالتفاقيات التفضيلية.  ونمت 
القيمة االسمية إلجمالي التجارة البينية لمنظمة التعاون 

اإلسالمي من 363 مليار دوالر في العام 2007 إلى 539 
مليار دوالر في العام 2016. وارتفعت حصة التجارة البينية 

لمنظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي تجارة منظمة 
التعاون اإلسالمي من %15.38 إلى %19.35 في الفترة 
نفسها . وفي سياق مماثل، استمرت تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر فيما بين البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي في العام 2015 بأقل من إمكانياتها، 

كما اجتذب عدد قليل من بلدان منظمة التعاون 
اإلسالمي، بما في ذلك مصر وتركيا وموزمبيق والمغرب، 

أكثر من مليار دوالر من دول منظمة التعاون اإلسالمي 
األخرى.

توقعات ومالحظات األطراف المعنية في   7.5
مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

يتمثل الجمهور المستهدف الرئيسي لمركز منظمة التعاون   .6
اإلسالمي لذكاء األعمال في الدائنين الماليين، والدائنين 
غير الماليين، والهيئات الحكومية التي تبحث عن التمويل 
واالستثمارات داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي. وتتمثل األطراف المعنية الرئيسية في مركز 
منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في في البنوك 

المركزية، والسجالت االئتمانية، ومكاتب االئتمان، وجمعيات 
األعمال، وغرف التجارة، واألطراف المعنية األخرى من 

القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في البلدان 
األعضاء في المنظمة.

ووفقًا للقرار الذي اتخذته لجنة المتابعة التابعة لكومسيك   .7
)05 مايو 2018، أنقرة، تركيا(، تم تقديم مشروع التقرير 

المؤقت إلى البلدان األعضاء وتم تحديد الموعد النهائي 
لتقديم مالحظاتهم في 31 يوليو 2018.

وكانت المالحظات األولية من البلدان األعضاء إيجابية مع   .8
بعض التوصيات، التي تم إدراجها على النحو المالئم في 

هذا التقرير، حيث عبرت كل من تركيا والسودان عن دعمهما 
للمركز، إلى جانب إقرار أمانة الكومسيك، مع أذربيجان وبروناي 

ومصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة، بالمركز المقترح من 
دون أي اعتراضات.
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مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال - إطار الحل

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال- الرؤية
 تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على أقوى استثمار وتمويل وتنمية تجارية في العالم من 

خالل أفضل منظومة بيئية لنمو األعمال وإدارة المخاطر.

                       مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال - إطار االستراتيجية والخدمات   

الركائز 
االستراتيجية

 تنمية المنظومة البيئية بين البلدانتنمية البلد

بناء القدرات

مركز التميز التشغيلي

المجال الرئيسي 
للخدمة

تقديم المعلومات االئتمانيةبناء القدرات وتكامل منظمة التعاون اإلسالمي

االستشارات
االستراتيجية

االستشارات
التشغيلية والتقنية

السجل
االئتماني

روابط مكتب
االئتمان

التصنيف
االئتماني

الجمهور 
المستهدف

البنوك المركزية  •
الهيئات الحكومية  •

السجالت االئتمانية  •
مكاتب االئتمان  •
مزودو البيانات  •

الدائنون / المستثمرون  •
الدائنون غير الماليين  •

الهيئات الحكومية  •
مواضيع البيانات  •

األهداف

أفضل قدرات تطوير المنظومة البيئية لمعلومات األعمال:
)المبادئ التوجيهية التنظيمية، وجمع البيانات، واألمن، وحقوق المستهلك / الدائن، وأطر تدفق البيانات عبر الحدود، ومشاركة األطراف المعنية(

الخدمات االستشارية بما في ذلك بناء القدرات
)يتم تقديمها من خالل الشركاء الخارجيين والقدرات الداخلية الرئيسية(

سجل االئتمان عبر الحدود
وخدمات المكتب المرتبطة

)نموذج محتمل للمحور والشعاع(

وكالة تصنيف منظمة 
التعاون اإلسالمي
)المرحلة المستقبلية(

التشارك الفعال للمعلومات بين هيئات منع الجريمة في الدول األعضاء إلنشاء منظومة بيئية مالية نظيفة في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

الشركاء 
التشغيليون 

الرئيسيون

البنوك المركزية / السجالت االئتمانية  •
مؤسسة التمويل الدولية - برنامج اإلبالغ االئتماني   •

العالمي، غير ذلك

البنوك المركزية / السجالت االئتمانية  • 
مكاتب االئتمان المترابطة  •

هـدجبأ

1
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 الرؤية، إطار الخدمات، األهداف االستراتيجية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

الخدمات المقترحة لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال
بالنظر إلى الخطة االستراتيجية المبينة سابقًا، سيقدم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال خمسة حلول أساسية   .1

لألطراف المعنية الرئيسية من القطاعين العام والخاص. وسيعالج المركز من خالل إطار تفصيلي الحلول األساسية الرئيسية التي 
سيتم تقديمها وكيفية ارتباط ذلك باألهداف االستراتيجية.
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االستشارات االستراتيجية  أ( 
الحل األساسي المقدم

يتعين على الحكومات والبنوك المركزية في البلدان النامية   .2
وأقل البلدان نموًا أن تحصل على دعم استراتيجي أساسي في 
تطوير / تنفيذ خريطة طريق إما لتعزيز أو لتثبيت منظومة بيئية 

لإلبالغ االئتماني.

سيناريو حالة االستخدام: يسعى البنك المركزي لبلد من أقل   .3
البلدان نموًا إلى تمويل مشروع للبنية التحتية كجزء من الخطة 

االقتصادية الطويلة األجل للبلد واحتياجاته مع توجيه بشأن 
االستراتيجية واألثر والنهج.

برنامج البنك الدولي لإلبالغ االئتماني العالمي، دراسة الحالة
الذي قدم خدمات استشارية ألكثر من 60 

دولة في العام 2013، مع دراسات الجدوى 
والتقييمات التي أجريت في مصر )في تأسيس 
آي سكور(، والجزائر )بنك الجزائر(، وبنغالديش 

)مكتب المعلومات االئتمانية(1.

نموذج العمل 
المقترح

رسوم الخدمة، على أساس استرداد التكلفة 
باإلضافة إلى الحد األدنى من الهامش، مع 

التكلفة المعدلة لدول المستوى األدنى.

متوسط قيمة المشاركة بحوالي 80 ألف دوالر 
أمريكي )هامش بنسبة %25 تقريبًا(2

عرض خدمة لبلدان المستوى د )أقل البلدان 
نموًا(: حوالي 50 ألف دوالر أمريكي )ما يعادل 

خسارة بنسبة 10%(.

تعكس التكلفة بالنسبة للبلدان ذات المستوى 
األدنى التكلفة اإلرشادية لتعديل تكلفة 

المعيشة3، مع مقارنة تكلفة المعيشة بين 
البلدان المختارة في المستوى د وبلدان 

المستوى أ.

االستشارات التشغيلية والتقنية ب( 
الحل األساسي المقدم

تقديم دعم تفصيلي للتنفيذ في إعداد سجالت ومكاتب   .4
االئتمان، بما في ذلك التصميم التنظيمي واالعتبارات 

التنظيمية والتصميم التقني.

سيناريو حالة االستخدام: يسعى المسؤول عن وزارة التنمية   .5
االقتصادية، إلى جانب استثمارات خاصة مختارة، إلى إنشاء 

مكتب ائتمان خاص. وهم يتطلبون مساعدة من مركز منظمة 
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في تصميم البنية التحتية 

التشغيلية والتقنية المثلى.

قدم برنامج اإلبالغ االئتماني العالمية التابع  دراسة الحالة
للبنك الدولي دعمًا كاماًل لإلعداد الكامل 

لمختلف البلدان التي أنشأت إما سجالت أو 
مكاتب ائتمان جديدة، فدعم مصر وبنغالديش 

والجزائر بمثل هذه المبادرات.

نموذج العمل 
المقترح

رسوم الخدمة، على أساس استرداد التكلفة 
باإلضافة إلى الحد األدنى من الهامش، مع 

التكلفة المعدلة لدول المستوى األدنى.

متوسط قيمة المشاركة بحوالي 80 ألف دوالر 
أمريكي )هامش بنسبة %25 تقريبًا(.

عرض خدمة لبلدان المستوى د )أقل البلدان 
نموًا(: حوالي 50 ألف دوالر أمريكي )ما يعادل 

خسارة بنسبة 10%(.

تعكس التكلفة بالنسبة للبلدان ذات المستوى 
األدنى التكلفة اإلرشادية لتعديل تكلفة 

المعيشة4، مع مقارنة تكلفة المعيشة بين 
البلدان المختارة في المستوى د وبلدان 

المستوى أ.

قاعدة معارف المنظومة البيئية )جزء من  ج( 
المشورة التشغيلية والتقنية(

الحل األساسي المقدم

قاعدة المعرفة هي سلسلة من األدلة األساسية حول أفضل   .6
الممارسات التي يتم توفيرها لكل المراكز، إلى جانب دورات 

تدريبية إضافية.

حالة االستخدام:

يقوم بلد عضو في منظمة التعاون اإلسالمي بإنشاء مكتب   .7
خاص لالئتمان، ويشرك مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء 

األعمال في خدمات االستشارات التشغيلية. وهو يحتاج 
إلى مواد تدريبية ذات صلة للتأكد من أن موظفيه يتمتعون 

بالكفاءة الكاملة في تنفيذ أدوارهم األساسية.

تقدم كل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة دراسة الحالة
التمويل الدولية التدريب والمشاورات حول 

أفضل الممارسات الصناعية بترتيب قائم على 
الرسوم.

 نموذج العمل 
المقترح

األدلة والمحتوى الموفرة مجانًا عبر الموقع 
اإللكتروني، مع تقديم تدريب شخصي في 

المستقبل لخدمة محتملة.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f145c7004a52403c8f358f8969adcc27/ .2015 برنامج اإلبالغ االئتماني العالمي. مجموعة البنك الدولي. يناير  1
Global+Credit+Reporting+Program+Presentation.pdf?MOD=AJPERES

على أساس الملكية الفكرية الداخلية لدينار ستاندارد حول اقتصاديات المشروع االستشاري.  2
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp .2018 .مؤشر تكلفة المعيشة للبلد في منتصف العام 2018. نمبيو  3
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp .2018 .مؤشر تكلفة المعيشة للبلد في منتصف العام 2018. نمبيو  4
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5  تمت المقارنة المرجعية والتوقع على أن السعر أقل من سعر دان وبرادستريت، التي تفرض 500 دوالر أمريكي لكل اشتراك مؤسسي أساسي، وزيادات بـ50 دوالرًا أمريكيًا لكل تقرير عن شركة.

 ج( السجل االئتماني

الحل األساسي المقدم:

يوفر مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال الدعم   .8
لبلدان مختارة من بين أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي التي 

تتمتع بقدرات محدودة للغاية على صعيد اإلبالغ االئتماني 
بهدف إعداد، وفي بعض الحاالت، تشغيل سجالت ائتمانية، 

بمساعدة شركاء خارجيين.

ويقوم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بتطوير   .9
البنية التحتية للبيانات االئتمانية التي يمكن نسخها ومشاركتها 

مع بلدان أصغر من بين أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي 
بهدف تطبيقها بتكلفة منخفضة.

وبالنسبة للبلدان المختارة في المستوى د، حيث تكون تكلفة   .10
إجراء عملية مستقلة غير مجدية، يوفر مركز منظمة التعاون 
اإلسالمي لذكاء األعمال التقنية، ويقوم أيضًا بإدارة البيانات 
كعمل منعزل بدعم من مزود خدمة خارجي، مثال إكسبيريان.

سيناريوهات حالة االستخدام:

يحتاج بلد من أقل البلدان نموًا وذو قدرات محدودة في   )1(
مجال اإلبالغ االئتماني إلى دعم في تحديد تكلفة تسجيل 

االئتمان بشكل فعال ويستفيد من البنية التحتية التقنية 
التي يوفرها مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال 

ويحتاج بلد من أقل البلدان نموًا أصغر من أن يشغل   )2(
سجل ائتمان يخاص به )مثل غواتيماال( إلى أن يقوم مركز 

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بترتيب وجود 
شريك خارجي إلنشاء وتشغيل مكتب بتكلفة منخفضة، 
مع االلتزام بالقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات 

والخصوصية.

تقوم إكسبيريان بتشغيل نموذج المحور دراسة الحالة
والشعاع للعديد من البلدان حيث تكون تكلفة 

إنشاء سجل ائتماني مستقل باهظة، مثل 
غواتيماال. وفي مثل هذه الحاالت، تمتلك 

إكسبيريان وتدير بالكامل السجل االئتماني، مع 
االحتفاظ بالبيانات الحساسة في أعمال منعزلة 

ال يمكن مشاركتها خارج البلد.

نموذج العمل 
المقترح

رسوم الترخيص الجارية - 25,000 دوالر    •
أمريكي )للتحقق من صحتها(

روابط مكتب مركز منظمة التعاون اإلسالمي  د(  
لذكاء األعمال والسجيل الشامل للبلدان

الحل األساسي المقدم

ينشئ مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال قاعدة   .11
بيانات مرتبطة بالمكاتب الفردية ويستخرج بيانات الشركات 

ذات الصلة. نموذج البيانات المشتركة بين البلدان التي يمكن 
الوصول إليها من قبل المؤسسات في منظمة التعاون 
اإلسالمي لتسهيل التجارة واالستثمار األجنبي المباشر.

حالة االستخدام

االستثمار األجنبي المباشر: تريد شركة استثمارية في   )1(
دولة اإلمارات العربية المتحدة االستثمار في األسهم في 
شركة في كازاخستان وتستفيد من قاعدة البيانات إلجراء 

العناية الواجبة األولية على الهدف.

تأمين ائتمان التصدير: تسعى شركة تأمين االئتمان إلى   )2(
إصدار ضمان لشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

للتصدير لشركة في ماليزيا واالستفادة من قاعدة البيانات 
لتقييم الجدارة االئتمانية للنظير الماليزي.

دراسة 
الحالة

توفر قاعدة البيانات العالمية لدان وبرادستريت 
فًا فريدًا، وتسلساًل هرميًا  بيانات مبسطة تتضمن معرِّ

ونسبًا للشركات، ومؤشرات أداء األعمال الرئيسية، 
وكخدمة ممتازة، توفر مراقبة مستمرة لألعمال 

لتسليط الضوء على أي مخاطر تنشأ مع عالقات 
التوريد الحالية.

نموذج 
العمل 
المقترح

االشتراك األساسي: 250 دوالرًا أمريكيًا سنويًا   •
للحصول على ترخيص، مما يسمح بتنزيل غير 

محدود لبيانات الشركات ووصول بسعر محسوم 
إلى تقرير السوق )يمكن أن يزداد السعر بمجرد 

تقديم ميزة التقييم االئتماني الشاملة(.

•  التسعير لمرة واحدة

تقرير الشركات: 10 دوالرات أمريكية لكل تقرير  o

تقرير السوق: 100 دوالر أمريكي لكل تقرير  o
لكل استفسار فردي: دوالر لكل استفسار5  o

سعر الحسم %25 للمستخدمين في دول 
المستويين ج ود
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عوامل النجاح والتخفيف من الحلول لدى مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال :

التخفيف من الحلول عامل النجاح

اإلطار القانوني والتنظيمي:  هناك حاجة لوجود أساس قانوني واضح للحصول 
على خدمات االستشارات والمعلومات االئتمانية كاملة من مركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال.  كذلك يحتاج المركز إلى إطار تنظيمي لألعمال االستشارية 
في مجال المنظومات البيئية للعمل وخدمات المعلومات االئتمانية بما في ذلك 

حقوق العمالء والتزاماتهم فيما يتعلق بتحديث المعلومات االئتمانية واستخدامها.

 ويمكن لمثل هذا اإلطار أن يزيد من معدل نجاح جهود مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب في كل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، ويساهم في النهاية 

في إيجاد بيئة مالية نظيفة.

وتشمل القواعد ذات الصلة لوائح السرية 
المصرفية وقوانين حماية البيانات وأحكام 

حماية المستهلك. ويرتبط األمر أيضًا بنظام 
الضمان المتاح في البلد وكذلك قوانين 

اإلفالس.

الملكية: وثمة سؤال حاسم هو كيف يتم تنفيذ هيكل الملكية والحوكمة في 
مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، وعلى وجه الخصوص، كيف 

ستعمل الشراكات المختلفة - خاصة في سجل االئتمان، وعما إذا كان القطاع 
العام أو الخاص أو المشروع المشترك أو ربما الشراكة بين جهتين محلية وأجنبية.

 وكجزء من خارطة الطريق، يوصى بالتشاور في 
كل المراكز االستشارية لتحديد هياكل الملكية 

المثلى التي تضمن التمثيل اإلقليمي الجغرافي 
المتين.

التقنية:  تعد التقنية المتقدمة مهمة لجمع البيانات ونشرها وتحليلها. ويقال إن 
هناك نقص في الدراية التقنية في بناء أنظمة تقنية المعلومات لمكاتب االئتمان.

ويتم اقتراح شراكات متينة لضمان امتالك 
المركز منصة تقنية قوية.

التوعية:  في معظم اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
هناك العديد من الشركات غير المسجلة بشكل رسمي أو صحيح، مما قد يؤدي 

إلى عدم دقة السجالت االئتمانية، إن وجدت.

 وسيكون الدور األساسي للمركز هو العمل 
مع البلدان األعضاء لتحسين النضج االئتماني.

التنسيق واإلشراف:  إلى جانب اللوائح الحكومية واإلشراف الحكومي، هناك 
حاجة إلى دعم القطاع من خالل وجود اتحاد لمكاتب االئتمان في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي التي يمكنها تقديم تبادل للخبرات وإقامة 
للعالقات.

وستشمل األنشطة التسويقية للمركز جمع 
كل األطراف المعنية الرئيسية في كل البلدان 

األعضاء.

صغر حجم السوق في بعض البلدان األعضاء:  لدى بعض البلدان فرص 
محدودة في السوق لتشغيل مكاتب المعلومات االئتمانية من حيث بيع التقارير 

االئتمانية. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قد يكون لدى بلد من 15 إلى 
20 مليون نسمة حوالي 200,000 سجل ائتماني. وتعمل مكاتب المعلومات 

االئتمانية على وفورات الحجم.

وكحل في أمريكا الالتينية، تم إنشاء محور 
بحيث يتم توفير خدمات مكتب المعلومات 

االئتمانية للعديد من البلدان من خالل محور 
مشترك.  
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مشاكل محدودة في البيانات وجودة البيانات:  تعتبر بيانات ونوعية بيانات 
االئتمان اإلجمالية ضعيفة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ومطلوب أتمتة 
القرارات والكتلة الحرجة والبيانات الحديثة والموثوقة. ويمثل غياب توحيد المعايير 
مشكلة أخرى سائدة في معظم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 وستساعد المنصة المشتركة على نطاق 
منظمة التعاون اإلسالمي في سد الفجوة 

في المنظومة البيئية، وتمكين جمع وتشارك 
البيانات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة، 

مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تجارية مهمة.

ارتفاع تكلفة المعلومات:  فيما يتعلق بما ذكر أعاله، ليس فقط أن تكلفة 
الحصول على معلومات موثوق بها هي مكلفة للغاية فحسب، بل ُيعتبر أيضًا 

الحفاظ عليها ذا تكلفة عالية.

 معلومات عن البلد مقابل المعلومات االئتمانية بين البلدان معالجة 
االحتياجات الخاصة بكل من المعلومات االئتمانية الخاصة بكل بلد أو بين البلدان.
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5,000.0

4,000.0

3,000.0

2,000.0

1,000.0

0.0

(1,000.0)

(2,000.0)

(3,000.0)

203.0
491.9

1,015.1

2,061.6

3,826.9

(846.2)(904.8)(306.8)801.0 (784.2)

(2,335.0)(2,133.2)

االستثماراإليرادات األرباح

العام 5العام 4العام 3العام 2العام ١

لمحة عامة عن الوضع المالي للمصرف، بآالف الدوالرات األمريكية

لمحة مالية عامة
الملف المالي: سيحتاج مركز منظمة التعاون اإلسالمي   .1

لذكاء األعمال إلى 5.8 مليون دوالر أمريكي من رأس 
المال االستثماري، منها 2.3 مليون دوالر أمريكي 

ستكون مطلوبة خالل السنة األولى من العمليات.

الخطة المالية

توليد اإليرادات: تصل اإليرادات إلى 3.8 مليون دوالر   -
أمريكي في السنة الخامسة، بعد أن يتم إطالق منصة بين 
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في السنة الثانية، والتي 

من المتوقع أن تحقق 12,000 مستخدم في غضون ثالث 
سنوات من اإلطالق وتمثل %50 من اإليرادات

التكاليف المباشرة: من المتوقع أن تمثل تكاليف إدارة   -
المشاريع الخارجية وتكاليف الحصول على البيانات 40% 

2.  ومن المتوقع أن يحقق المركز أرباحًا تشغيلية خالل 
السنة الرابعة، مع وصول اإليرادات إلى 3.9 مليون 

دوالر أمريكي في السنة الخامسة.

توليد التدفق النقدي: يبدأ المركز في توليد الربح   .3
والتدفقات النقدية على أساس شهري في السنة 

الرابعة، حيث تصل الربحية إلى 0.8 مليون دوالر أمريكي 
في السنة الخامسة، وذلك من خالل ما يلي:

من اإليرادات في السنة األولى، لتنخفض إلى 21% 
من اإليرادات بحلول السنة الخامسة، حيث تنضج البنية 
األساسية التشغيلية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي 

لذكاء األعمال، كما يستفيد المركز من النطاق.

-  التكاليف غير المباشرة: التكاليف الثابتة إلى حد كبير والتي 
تشمل تكاليف الموظفين والتسويق وإدارة قواعد البيانات، 
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بدءًا من 0.9 مليون دوالر أمريكي في السنة األولى لتنمو إلى 2.2 مليون دوالر أمريكي بحلول السنة الخامسة، مدفوعة بزيادة 
التطور وحجم البنية التحتية التقنية، وبناء الفريق إلى 20 فردًا بحلول السنة الخامسة.

المتطلبات المالية: يتطلب المركز مبلغ 4.5 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات على مدار سنتين، حيث ستكون هناك حاجة إلى   .4
1.5 مليون دوالر لبناء قاعدة بيانات قوية وقابلة للتطوير، ومع 2.8 مليون دوالر أمريكي لدعم العمليات في السنوات األربع األولى، 

مخصصة في المقام األول لدعم:

أرباح التشغيل والتدفقات النقدية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

التوقعات المالية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال لخمس سنوات

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0بآالف الدوالرات

اإليرادات

133.8286.7440.8753.01,080.5استشارات االستراتيجية

63.2129.6265.6408.4697.6االستشارات التشغيلية والتقنية

0.025.652.580.8110.4ترخيص المنصة

0.050.0256.3819.01,938.4عائدات المنصة الشاملة لمنظمة التعاون اإلسالمي

203.0491.91,015.12,061.63,826.9إجمالي اإليرادات

التكاليف المباشرة

)444.5()313.6()197.8()124.9()81.2(التكاليف الخارجية المباشرة للمشروع

)375.0()144.0()52.5()8.0(0.0تكاليف الحصول على البيانات

)819.5()457.6()250.3()132.9()81.2(مجموع التكاليف المباشرة

تكاليف التشغيل

)1,018.3()958.1()831.4()432.9()389.5()142.0(الموظفون 

)775.0()575.0()475.0()475.0()257.0(0.0التقنية

)229.6()206.2()203.0()147.6()101.5(0.0التسويق 

)183.5()171.5()160.3()149.8()140.0(0.0تكاليف التشغيل األخرى

)2,206.4()1,910.8()1,669.7()1,205.2()906.0()142.0(مجموع التكاليف غير المباشرة

801.0)306.8()904.8()846.2()784.2()142.0(الربح التشغيلي

)1,500.0(تكاليف االستثمار في المنصة

)50.8(رأس المال العامل )نصف السنة األولى(

)76.5()41.2()20.3()9.8()4.1(رأس المال العامل )مستمر(

)724.4()348.0()925.1()856.1()788.3()1,692.8(صافي التدفق النقدي
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-  تكاليف الموظفين )1.8 مليون دوالر أمريكي حتى السنة الثالثة( و

-  تكاليف الصيانة والتسويق المستمرين للتقنية )مليون دوالر أمريكي لكل من الفئتين حتى السنة الثانية(.

األساس المنطقيالفرضياتالمجال

إيرادات 
استشارية

قيمة المشاركة تعتمد   •
على خبرة شركة دينار 

ستاندارد وفريقها في 
كل األنشطة االستشارية 
االستراتيجية والتشغيلية

عدد المشاريع القائمة   •
على اختراق معقول 

لدعم بلدان المستويات 
ب وج ود على مدار 5 
سنوات، نظرًا التساع 

نطاق مشاركة مؤسسة 
التمويل الدولية والبنك 

الدولي

رسوم 
الترخيص

عدد السجالت المستندة   •
إلى اختراق معقول لدول 

المستوى د المطلوبة 
لسجالت أو مكاتب 

االئتمان المنشأة

يعتمد التسعير على   •
مقياس سعر قاعدة 

بيانات مايكروسوفت، مع 
ضبطه حسب احتياجات 

التعقيد والتخصيص1

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0
اإليرادات

1,081$ 753$ 441$ 287$ 140$ االستشارات االستراتيجية، بآالف الدوالرات

2.04.06.010.014.0عدد المشاركات
80.082.084.186.288.3القيمة لكل مشاركة

46.447.648.750.051.2القيمة المنخفضة المستوى
%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50نسبة نمو القيمة

%30%30%30%30%30نسبة المستوى المنخفض
%42.0%42.0%42.0%42.0%42.0حسم منخفض المستوى

698$ 408$ 266$ 130$ 63$ التشغيلية والتقنية، بآالف الدوالرات
1.02.04.06.010.0عدد المشاركات

80.082.084.186.288.3القيمة لكل مشاركة
46.447.648.750.051.2القيمة المنخفضة المستوى

%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50نسبة نمو القيمة
%50%50%50%50%50نسبة المستوى المنخفض
%42.0%42.0%42.0%42.0%42.0حسم منخفض المستوى

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0

110$ 81$ 53$ 26$ 0$ ترخيص المنصة، بآالف الدوالرات

عدد السجالت التي تستفيد من منصة مركز 
منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

0.01.02.03.04.0

25.025.626.326.927.6رسوم الترخيص، بآالف الدوالرات األمريكية

الرسم البياني: متطلبات االستثمار حسب السنة

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-pricing .2018 .أكثر من 2017. مايكروسوفت MS SQL تسعير خادم  1

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0بآالف الدوالرات األمريكية

إجمالي مجموع االستثمارات الالزمة، بآالف الدوالرات

(2,988.0)(2,988.0)تكاليف االستثمار في المنصة

(126,2)(75,4)(50,8)احتياجات رأس المال العامل

(2,722.0)(1,792.8)(929.9)خسائر / نقص التشغيل

(5,846.2)(2,133.2)(2,335.0)االستثمار 
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عائدات 
قاعدة 
البيانات

إجراء مقارنة مرجعية   •
للمستخدمين مقابل 

مستخدمي اتحاد أمان2 
على مدى ثالث سنوات، 

و المركز الفلسطيني 
للتقارب بين الشعوب3، 

مع زيادة مستندة 
إلى حجم االستخدام 

المحتمل في منظمة 
التعاون اإلسالمي

مستويات منخفضة من   •
االشتراك في السنوات 

السابقة، مع ارتفاع 
متوقع

إجراء مقارنة مرجعية   •
لألسعار مع أسعار دان 

وبرادستريت، مع افتراض 
أسعار أقل لدول منظمة 

التعاون اإلسالمي

التكاليف 
المباشرة

تعتمد التكاليف المباشرة   •
للمشروع تعتمد على 

خبرة شركة خدمات 
البيانات وخبرة الفريق في 

ربحية المشروع

وتستند تكاليف الحصول   •
على البيانات إلى 

االستخدام المتوقع 
لقاعدة البيانات لكل 
مستخدم، مع وجود 

تكاليف مرجعية مقابل 
األسعار التقليدية التي 

تفرضها السجالت، والتي 
ستوفر مصدر البيانات4

التكاليف غير 
المباشرة - 
الموظفين

عدد الموظفين والتكلفة   •
اإلجمالية المشار إليها 

في ضوء المبادئ 
التوجيهية للبنك الدولي5 

حول بناء سجل ائتماني 
على مدى خمس 

سنوات، تم تعديله 
وتخصيصه لتركيز المركز 

على العديد من األنشطة 
بين المناطق الجغرافية

متوسط الراتب لكل فرد   •
على أساس تكاليف كبار 

الموظفين والمبتدئين 
في العديد من دول 

مجلس التعاون الخليجي6

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0

قاعدة البيانات بين البلدان، بآالف الدوالرات 
األمريكية

 $50 $256 $819 $1,938

العدد اإلجمالي لمستخدمي البيانات )مثل 
البنوك وشركات التأمين(

5002500600012000

%50%40%25%25نسبة اشتراك الشراء

%50%60%75%75نسبة الشراء لمرة واحدة

269$ 263$ 256$ 250$ دوالر سنويًا لكل اشتراك

54$ 53$ 51$ 50$ دوالر من اإلنفاق لمرة واحدة سنويًا

عدد االستفسارات التي تم إجراؤها لكل 
مستخدم

20304050

العام 5العام 4العام 3العام 2العام 1العام 0

تكاليف المشروع المباشرة، بآالف الدوالرات 
األمريكية

 $81 $125 $198 $314 $445

التكاليف المباشرة الخارجية كنسبة مئوية 
من اإليرادات

40%30%28%27%25%

تكاليف الحصول على البيانات، بآالف 
الدوالرات األمريكية

 $8 $53 $144 $375

عدد االستفسارات التي تم إجراؤها لكل 
مستخدم سنويًا

20304050

15,000$ 6,000$ 2,500$ 500$ عدد المستخدمين اإلجمالي

0.5$ 0.6$ 0.7$ 0.8$ تكلفة الجملة لكل استفسار، بالدوالر

1,018$ 958$ 831$ 433$ 390$ 142$ تكاليف الموظفين

2.07.08.016.019.020.0عدد الموظفين
1.53.03.05.05.05.0كبار الموظفين 

0.511111المستوى اإلداري
011111الشؤون المالية

000111المبيعات
0.500111التقنية وتقنية المعلومات

0.511111تحليل األعمال
صغار الموظفين والموظفون المتوسطو 

الرتب 
0.54.05.011.014.015.0

0.51.01.03.03.03.0اإلدارة
0.00.51.02.02.02.0الشؤون المالية

0.00.51.02.03.03.0المبيعات
0.01.01.02.04.04.0التقنية وتقنية المعلومات

0.01.01.02.02.03.0تحليل األعمال
71.055.654.152.050.450.9متوسط الراتب لكل فرد، بآالف الدوالرات

/https://www.amanunion.net .2  اتحاد أمان
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Research%20and%20Studies/ .2015 .3  دليل اإلبالغ االئتماني العربي. مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي

Publications%20On%20AMF/en/Arab%20Credit%20Report%20Guide.pdf
4  دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية.
5  دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية.

http://bahrainedb.com/app/uploads/2017/06/KPMG-Cost-of-Doing-Business-in-Bahrain- .2016 6  تكلفة ممارسة األعمال في البحرين. كاي بي إم جي. ديسمبر
Financial-Services-December-2016.pdf
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التكاليف غير 
المباشرة - 

أخرى

إجراء مقارنة مرجعية   •
لكل التكاليف األخرى 

مقابل المبادئ التوجيهية 
إلنشاء سجل ائتماني 

على مدى خمس سنوات

ويفترض أن تكاليف   •
التسويق أعلى من 
المبادئ التوجيهية 

بسبب حاجة المركز إلى 
تحمل تكاليف أعلى لرفع 
مستوى الوعي وتشجيع 

استخدام قدراته على 
مستوى منظمة التعاون 

اإلسالمي.

95$ 93$ 90$ 88$ 86$ 84$ كبار الموظفين 
36$ 35$ 34$ 34$ 33$ 32$ صغار الموظفين 

%2.50%2.50%2.50%2.50%2.50تضخم األجور

775$ 575$ 475$ 475$ 275$ 0$ التقنية، بآالف الدوالرات األمريكية

75$ 75$ 75$ 75$ 75$ أجهزة وبرامج النظام

700$ 500$ 400$ 400$ 200$ تكاليف المنصة

230$ 206$ 203$ 148$ 102$ 0$ التسويق، بآالف الدوالرات األمريكية

%6.00%10.00%20.00%30.00%50.00الحصة من اإليرادات

تكاليف التشغيل األخرى، بآالف الدوالرات 
األمريكية

 $0 $140 $150 $160 $172 $184

118$ 110$ 103$ 96$ 90$ أدوات مكتبية وتكاليف أخرى

66$ 61$ 57$ 54$ 50$ التأمين والتدقيق والتكاليف األخرى

%7.00%7.00%7.00%7.00%7.00النمو
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خطة واعتبارات التشغيل

الركيزة ٤الركيزة ٣الركيزة ٢الركيزة ١

 اإلدارة والحوكمة
المتينتان

عملية جمع
البيانات المقارنة

مرجعيًا

 هندسة تقنية
متطورة ومخصصة

تقبل السوق
والمشاركة االستباقية

ا. هيكل الملكية

الهدف األساسي: تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب 
اإلقليمية المحتملة واعتماد نموذج يخدم كل البلدان األعضاء عند مستويات النضج المختلفة.

ب. الهيكل التنظيمي

ج. الحوكمة والمساءلة

د. الحضور الجغرافي

ا. جمع البيانات
وتصميمها

ب. حماية
البيانات ونشرها

ا. حوكمة المعلومات

ب. تخصيص التقنية

ج. العمليات الجارية

ا. اإلطار التنظيمي

ب. تعزيز الوعي

ج. الوعي والترويج

النموذج التشغيلي
ذو المستوى العالمي في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

الركائز التشغيلية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

من أجل تقديم خدمة معلومات األعمال بمستوى عالمي ووفق الرؤية األساسية للمركز في منظمة التعاون اإلسالمي، هناك   .1
أربع ركائز عملية رئيسية يجب على المركز تطويرها:

خطة واعتبارات التشغيل
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 هياكل ملكية توضيحية، حسب مستوى النضج االئتماني

جهات الملكيةنسبة الملكيةالفئة

%30المستوى أ
• البنوك المركزية

• السجالت االئتمانية الموجودة

 • وزارات المالية

%30المستوى ب

%25المستوى ج

%15المستوى د

الركيزة التشغيلية 1: اإلدارة والحوكمة المتينتان

الركيزة ٤الركيزة ٣الركيزة ٢الركيزة ١

 اإلدارة والحوكمة
المتينتان

عملية جمع
البيانات المقارنة

مرجعيًا

 هندسة تقنية
متطورة ومخصصة

تقبل السوق
والمشاركة االستباقية

ا. هيكل الملكية

الهدف األساسي: تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب 
اإلقليمية المحتملة واعتماد نموذج يخدم كل البلدان األعضاء عند مستويات النضج المختلفة.

ب. الهيكل التنظيمي

ج. الحوكمة والمساءلة

د. الحضور الجغرافي

ا. جمع البيانات
وتصميمها

ب. حماية
البيانات ونشرها

ا. حوكمة المعلومات

ب. تخصيص التقنية

ج. العمليات الجارية

ا. اإلطار التنظيمي

ب. تعزيز الوعي

ج. الوعي والترويج

النموذج التشغيلي
ذو المستوى العالمي في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

لتمكين التشغيل والحوكمة والمساءلة الواسعة النطاق   .2
بشكل فعال، سيكون مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء 

األعمال مملوكًا لمجموعة من البلدان األعضاء وسيشرف 
عليه مجلس تنفيذي يمثل األطراف المعنية الرئيسية من 

البلدان األعضاء والهيئات المتعددة األطراف المرتبطة بها.  

هيكل الملكية أ( 

سيكون مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال جهة   .3
متعددة األطراف، تشرف عليه منظمة التعاون اإلسالمي، 

لكنه مملوك التحاد من البلدان األعضاء المختارة.

4.  وفي حين أن العضوية قد تتغير بمرور الوقت، يجب تقسيم 
الملكية في البداية على كل مستوى من مستويات النضج 

االئتماني، مع زيادة الوزن األولي لدول المستويين أ وب، 

التي ستكون في وضع أقوى في البداية لدعم تطوير قاعدة 
بيانات بين البلدان.   

وينبغي أن ُتحسب الملكية في شكل رأس مال اشتراك، مع   .5
إصدار لألسهم مقابل التمويل الذي يدفعه كل من البلدان 

األعضاء.

6.  ويجب أن يتكون المالكون من مزيج من البنوك المركزية 
وسجالت االئتمان العامة، من دون ملكية مباشرة من قبل 

المؤسسات المالية لتجنب تضارب المصالح. وكمبدأ توجيهي:

يرجى الرجوع إلى قسم تحليل السوق في هذا التقرير   .7
)الجزء د(1  

( للحصول على قائمة مفصلة بالبلدان األعضاء في منظمة   .8
التعاون اإلسالمي حسب مستوى النضج االئتماني.

في القسم حول فجوات المنظومة البيئية للمعلومات االئتمانية لدى منظمة التعاون اإلسالمي والتحليل الرباعي لمكامن القوة والضعف والفرص والتهديدات  1
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http://documents.worldbank.org/curated/en/873561468320947849/ .2  دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية
pdf/941600WP0Box380IC00credit0reporting.pdf

الهيكل التنظيمي ب( 

9.  سيشرف على المؤسسة مجلس تنفيذي يتألف من األطراف المعنية من البلدان األعضاء والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
وائتمان الصادرات واألبحاث والتدريبات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للبلدان اإلسالمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، مع 

إدارة تنفيذية متينة وتطوير لألعمال والتسويق والوظائف الفنية.

الهيكل التنظيمي المقترح لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

مجلس المدراء التنفيذيين

وحدة االمتثالمساعد المدير العام

المدير العاممجلس اإلدارة التنفيذية

 رئيس قسم معلوماترئيس تطوير األعمال والتسويق
األعمال والعمليات رئيس الشؤون المالية / اإلدارية

مدراء الشبكات وقاعدة البياناتمسؤولو المبيعات والتسويقالمسؤولون اإلداريون

تحليل األعمال

خدمات دعم تقنية المعلومات

المهمة األساسية )على أساس البنك الدولي2المقوماتالوظيفة األساسية

مجلس المدراء   )1(
التنفيذيين

اإلشراف والموافقة على التوجه االستراتيجي لمركز رئيس  •
منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال·

توفير الرقابة على السياسات لتمكين تنفيذ خطة   •
العمل.

تعيين المدير العام  •
توفير اإلشراف عن كثب لمجلس اإلدارة التنفيذية.  •

أعضاء مجلس اإلدارة:
•  ممثل المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

الصادرات.
ممثل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.  •

ممثل األبحاث والتدريبات اإلحصائية واالقتصادية   •
واالجتماعية للبلدان اإلسالمية.

“أعضاء آخرون تعينهم البلدان األعضاء”.  •

مجلس اإلدارة   )2(
التنفيذية

الرئيس - ممثل المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار   •
وائتمان الصادرات.

المدير العام )يتم تحديده الحقًا(  •
ممثلون من البنوك المركزية والوزارات وصانعي   •

السياسات العامة.
•  ممثلون من الوكاالت الوطنية الئتمان الصادرات )2 

من كل محور إقليمي(.  
ممثلون من القطاع الخاص )2 من كل محور إقليمي(.  •

•  3 ممثلين طوعيين.

اإلشراف على تقديم الخطة االستراتيجية لمركز   •
منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال . 

تنفيذ واإلشراف على كل الجوانب التنظيمية   •
والقانونية واالمتثال لعمليات مركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال. 

اإلدارة اليومية تقديم الخطة االستراتيجية الشاملة لمركز منظمة المدير العام)3(   •
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال.

مساعد المدير العام

تدقيق العمليات الداخلية. االمتثال  •
االمتثال الخارجي.  •

اإلشراف على جودة البيانات وعملية حل النزاعات.  •

المالية واإلدارة العمليات المالية واإلداريةرئيس الشؤون المالية واإلدارية)4(   •
وظائف الموارد البشرية )التوظيف، الراتب، إدارة األداء،   •

التطوير الوظيفي(
المسؤولون اإلداريون



46
تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

تطوير األعمال   )5(
والتسويق

تجزئة السوقرئيس تطوير األعمال والتسويق  •
تطوير المنتجات  •

ترسيخ العالمة التجارية  •
اإلعالن والمبيعات  •

عالقات العمالء مسؤولو المبيعات والتسويق  •
خطة المبيعات والتسويق  •

•  الترويج
أبحاث السوق  •

•  شؤون اإلعالم

معلومات   )6(
وعمليات األعمال

عالقات المزودينرئيس التقنية  •
إدارة البيانات  •
إدارة التقنية  •

عمليات أمن الشبكات وقاعدة البيانات  •
خدمة العمالء  •

التحقق من صحة البيانات وفحص الجودةمدراء الشبكات وقاعدة البيانات  •
•  تحميل البيانات

•  تحديثات الطوارئ

تصميم قاعدة البيانات ووظائف المستخدممحللو األعمال  •
االستعانة بمصادر البيانات  •

مشتريات البيانات وشراكات الوصول  •

التدبير المنزليدعم تقنية المعلومات  •
إدارة األنظمة  •

مكتب مساعدة المشتركين والمساعدة الداخلية  •

الحوكمة والمساءلة ج( 

سيتم تأسيس مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بناء على توصية كومسيك، ومن ثم سيخضع لنفس األحكام واإلجراءات   .10
المالية والقانونية الخاصة بالجهات الموجودة التابعة لكومسيك.

وسيضيف الهيكل التنظيمي، كما ُذكر سابقًا، طبقة إضافية من الرقابة، مع إشراف مجلس المديرين التنفيذيين على التقدم الذي   .11
سيحرزه مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال مقابل أهدافه.

الموقع الجغرافي  د( 

يجب أن يكون لدى مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال تمثيل قوي في منظمة التعاون اإلسالمي، ويكون مكتبه   .12
الرئيسي في دولة من المستوى أ، ويضمن وجودًا جغرافيًا موّزعًا، وفي كل مستوى من مستويات النضج االئتماني المحددة.

توصية الموقع المكتب

بلد من المستوى أ )مع تفضيل لمنطقة الشرق المكتب الرئيسي
األوسط وشمال إفريقيا(

بلد من المستوى جمكتب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 بلد من المستوى بمكتب آسيا الوسطى

بلد من المستوى دمكتب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

بلد من المستوى أمكتب جنوب شرق آسيا
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الركيزة التشغيلية 2 - عملية مقارنة مرجعيًا لجمع البيانات

الركيزة ٤الركيزة ٣الركيزة ٢الركيزة ١

 اإلدارة والحوكمة
المتينتان

عملية جمع
البيانات المقارنة

مرجعيًا

 هندسة تقنية
متطورة ومخصصة

تقبل السوق
والمشاركة االستباقية

ا. هيكل الملكية

الهدف األساسي: تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب 
اإلقليمية المحتملة واعتماد نموذج يخدم كل البلدان األعضاء عند مستويات النضج المختلفة.

ب. الهيكل التنظيمي

ج. الحوكمة والمساءلة

د. الحضور الجغرافي

ا. جمع البيانات
وتصميمها

ب. حماية
البيانات ونشرها

ا. حوكمة المعلومات

ب. تخصيص التقنية

ج. العمليات الجارية

ا. اإلطار التنظيمي

ب. تعزيز الوعي

ج. الوعي والترويج

النموذج التشغيلي
ذو المستوى العالمي في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

سيتبع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، عملية   .13
رائدة لجمع ونشر البيانات من خالل قاعدة البيانات المشتركة 

في منظمة التعاون اإلسالمي، لكن أيضا من خالل الترويج 
ألفضل الممارسات،.

جمع البيانات وتصميمها أ( 
في جمع وتعبئة البيانات ذات الصلة بمواضيع مختلفة في   .14
منصته المشتركة في منظمة التعاون اإلسالمي، سيقوم 

مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بتنفيذ 
األنشطة التالية:

البروتوكول القانوني

سيدفع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال إلبرام   .15
اتفاقيات مشاركة للبيانات القانونية التي قد تكون جزءًا من 

اتفاقية تجارة موسعة بين البلدان األعضاء، وسيسمح بجمع 
ونشر أنواع معينة من البيانات، ستوفر إطار التشغيل القانوني 

لفريق المحللين في المركز.

جمع وتعقيم البيانات:
سيتم تجميع البيانات من مصادر مختلفة لكل األطراف المعنية   .16
)البنوك المركزية، ومكاتب االئتمان، ووكاالت ائتمان الصادرات، 

والوزارات، ووكاالت ترويج االستثمار، وغرف التجارة والصناعة، 
ورابطات األعمال، ووكاالت التصنيف، والوكاالت المتخصصة(، 

باإلضافة إلى البيانات العامة التي يمكن الوصول إليها.
وستمكن الشراكة مع قاعدة بيانات اتحاد أمان من إقامة   .17

شراكات تجارية سريعة ومعلومات سلبية ذات صلة.
وسيتمكن مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال من   .18

فحص المعلومات من خالل مجموعة من منصات معلومات 
األعمال، تكملها عمليات مسح واسعة للمقاالت اإلخبارية.

توضيب البيانات
سيقوم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بإنشاء   .19

تقرير موحد يشتمل على المعلومات المهمة، بما في ذلك: 

اسم الشركة، وااللتزامات المالية الحالية، وتاريخ القروض، 
واإلبالغ السلبي من الشركاء التجاريين، وتقديرات اإليرادات، 

واإلدارة الرئيسية، مع توسيع نطاق هذه التقارير لتشمل 
مصادر أخرى للبيانات البديلة فيما تتوسع المنصة وتنضج.

تخزين البيانات ونشرها ب( 

تخزين البيانات ودقتها  
سيتم االحتفاظ بالبيانات بشكل آمن على منصات مركز   -

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، مع مقتطفات 
من البيانات المشتركة مع المستخدمين تخضع التفاقيات 

واضحة حول كيفية استخدام البيانات، مع قيود على 
مشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية.

وسيقوم محللو األعمال بتحديث البيانات بشكل روتيني،   -
بما في ذلك التحقق اليدوي من البيانات المطلوبة للشراء 

من قبل المستخدمين الخارجيين، وهي عملية يمكن 
أتمتتها مع توسع النظام.

النشر  
سيتم نشر البيانات إلكترونيًا عبر موقع إلكتروني   -

يخضع التفاقيات واضحة بشأن الوصول إلى البيانات 
واستخدامها، مع وقت استجابة سريع. نظرًا ألن 58% 

من مكاتب االئتمان قدمت البيانات المطلوبة على الفور 
وفقًا للبنك الدولي، يجب على مركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال أن يطمح إلى تقديمها على 
وجه السرعة أو تقديمها في أوقات قصيرة جدًا )ساعة أو 

ساعتين(3 .

النزاعات  
يجب أن يكون لدى مواضيع البيانات Data subjects آلية   -
يمكن من خاللها التشكيك في أي معلومات يتم اإلبالغ 
عنها في قاعدة بيانات مركز منظمة التعاون اإلسالمي 

لذكاء األعمال.

pdf/941600WP0Box380IC00credit0reporting.pdf.3  دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية
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الركيزة التشغيلية 3 - التقنية المتطورة

الركيزة ٤الركيزة ٣الركيزة ٢الركيزة ١

 اإلدارة والحوكمة
المتينتان

عملية جمع
البيانات المقارنة

مرجعيًا

 هندسة تقنية
متطورة ومخصصة

تقبل السوق
والمشاركة االستباقية

ا. هيكل الملكية

الهدف األساسي: تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب 
اإلقليمية المحتملة واعتماد نموذج يخدم كل البلدان األعضاء عند مستويات النضج المختلفة.

ب. الهيكل التنظيمي

ج. الحوكمة والمساءلة

د. الحضور الجغرافي

ا. جمع البيانات
وتصميمها

ب. حماية
البيانات ونشرها

ا. حوكمة المعلومات

ب. تخصيص التقنية

ج. العمليات الجارية

ا. اإلطار التنظيمي

ب. تعزيز الوعي

ج. الوعي والترويج

النموذج التشغيلي
ذو المستوى العالمي في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

سيقوم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال   .20
بتطوير منصة تقنية جديدة - يمكن تأجيرها إلى بلدان أعضاء 

أخرى، ويمكن أن توفر البيانات بين البلدان لتسهيل التجارة.

حوكمة المعلومات أ( 

تحديد حوكمة المعلومات

عادًة ما يتم تعريف حوكمة المعلومات على أنها إدارة   .21
المعلومات في مؤسسة ما. وتوازن إدارة المعلومات 

بين استخدام وأمن المعلومات، وتساعد على االمتثال 
القانوني والشفافية التشغيلية وتقليل النفقات.  ويمكن 

أن تنشئ المؤسسة إطارًا ثابتًا ومنطقيًا للتعامل مع 
البيانات من خالل سياسات وإجراءات حوكمة المعلومات. 

وترشد هذه السياسات السلوك السليم فيما يتعلق 
بكيفية تعامل المؤسسات وموظفيها مع المعلومات 

.)ESI( المخزنة إلكترونيًا

22.  تشمل إدارة المعلومات أكثر من اإلدارة التقليدية للسجالت. 
هي تدمج أمن المعلومات والحماية، واالمتثال، ومراقبة 

البيانات، واالكتشاف اإللكتروني، وإدارة المخاطر، 
والخصوصية، وتخزين البيانات واألرشفة، وإدارة المعرفة، 
وعمليات وإدارة األعمال، والتدقيق، والتحليالت، وإدارة 

تقنية المعلومات، وإدارة البيانات الرئيسية، وهندسة 
المشاريع، ومعلومات األعمال، والبيانات الكبيرة، وعلم 

البيانات، والتمويل.

 تنفيذ حوكمة المعلومات في مركز منظمة التعاون اإلسالمي 
لذكاء األعمال : فوائد حوكمة المعلومات

في حين أن االلتزام التنظيمي أو أنشطة التقاضي غالبًا ما   .23
تكون هي الحافز لبدء إدارة المعلومات، إال أن هناك مجموعة 

واسعة من الفوائد ألي مؤسسة تقوم بتنفيذ حوكمة 
المعلومات.

وتشمل هذه الفوائد الوفورات الملموسة في التكاليف من   .24
تحسين استخدام تقنية المعلومات والمعلومات عند إزالة 
البيانات غير الضرورية من أنظمة الشركة. لن تحدد حوكمة 

المعلومات المعلومات التي ليس لها قيمة للمؤسسة 
فحسب، بل أيضًا األنظمة ووسائط التخزين التي لم تعد 

مطلوبة لمعالجة هذه البيانات أو إدارتها.

وبشكل متزايد، تركز منظمات كيرة على رشاقة األعمال   .25
وفوائد الربحية من البرنامج الفعال لحوكمة المعلومات. ومن 

خالل الفهم الواضح لقيمة المعلومات التي لديك وتعيين 
العمليات واإلجراءات للوصول إليها بأمان عندما وحيثما 

يقتضي األمر، يمكن للمؤسسة أن تطلق العنان إلمكانيات 
معلوماتها في مجاالت مثل تحليالت وتعاون األعمال.

أهمية مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

في حين أن حوكمة المعلومات هي مجال ناشئ فيما   .26
يتعلق باألعمال والتجارة والتمويل واالستثمار، فإن كل هذه 

المجاالت تبنت كل استراتيجيات حوكمة المعلومات إلدارة 
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كميات كبيرة من البيانات ذات الصلة بعملها. والجديدة، في 
الواقع، هي ُنُهج استراتيجيات حوكمة المعلومات في تلك 
القطاعات التي بذلت جهودًا لوضع مجموعة من المبادئ 

والمبادئ التوجيهية القائمة على النزاهة والحماية والحفاظ 
على معلومات األعمال العتمادها.

وبناًء على ذلك، بمجرد إطالق مركز منظمة التعاون   .27
اإلسالمي لذكاء األعمال وتشغيله بالكامل، من المتوقع أن 
يضع وينفذ مبادئ توجيهية لحوكمة المعلومات الخاصة به 

والتي تتوافق مع أفضل الممارسات في القطاع، وعندما 
تكون البيئة جاهزة، من المتوقع أن ينمو استخدام معلومات 

األعمال التي تقدمها البلدان األعضاء بشكل كبير، ويستمر 
على مسار نمو أسي.  وبالنسبة للمشروع، هناك نمو واضح 
للمحتوى داخل جدار الحماية في البريد اإللكتروني، وأنظمة 

الملفات، وأنظمة الشركات، بأنواعها المختلفة، بما في ذلك 
إصدارات النسخ المطبوعة.  وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا 

نمو كبير لمحتوى عالي القيمة خارج جدار الحماية، في مواقع 
الويكي، والمدونات، والتعليقات االجتماعية، وتفاعالت 

العمالء.

وفي بعض المجاالت، تؤدي مشاكل الوصول من البلدان   .28
األعضاء إلى المعلومات إلى إضعاف النشاط التجاري. وفي 
هذا الصدد، تعتبر األنظمة التي تعتمد بشكل رئيسي على 

الورق مثااًل رئيسيًا وقد ال تزال موجودة في العديد من 
المؤسسات، لكن عندما يتم نشر المعلومات ونسخها في 

العديد من البيئات، يصبح من الصعب بشكل متزايد التعاون 
على هذه المعلومات، ومن الصعب ضمان الوصول إلى أحدث 

نسخة من المحتوى، ومن غير العملي أتمتة العمليات.

وهناك أيضا قيمة في فهم البيانات التي تم جمعها من   .29
البلدان األعضاء وتحويل المحتوى إلى معلومات مفيدة 

للمؤسسات ويمكن استخدام هذا لتحسين األعمال. وعندما 
يتم جمع المعلومات معًا في عمليات قياسية، وتحليلها 

وتصنيفها وفهمها، يمكن لهذه المعلومات أن تولد رؤية 
ثاقبة وميزة تنافسية.

وكمثال عملي، دعونا ننظر في حالة شركة دولية تقدم   .30
عطاءات على مشروع رأسمالي كبير. يمكن إعادة صياغة 

الرد على العطاء من نقطة الصفر أو إعادة استخدامه من 
المشاريع السابقة. وإذا تم فهم المعلومات من مشاريع 

مماثلة وأمكنت مراجعتها وتجميعها بسهولة، تدل االستجابة 
للمناقصة على الخبرة التي اكتسبتها المؤسسة وتقدم فرصة 

أكبر للنجاح.

تخصيص التقنية ب( 

نطاق قاعدة البيانات

بالنظر إلى االستخدام المتوقع لقاعدة البيانات، سواء   .31
بواسطة البلدان األعضاء أو منظمة التعاون اإلسالمي، 

وباإلشارة إلى اإلسقاطات في القسم التالي، قد يكون هناك 
أكثر من 50,000 مستخدم عادي في غضون 5 - 10 سنوات. 

وبناًء على ذلك، يجب أن يراعي التصميم الكامل لقاعدة 
البيانات النطاق على مستويات متعددة:

-  يجب أن يسمح التصميم النهائي بإنشاء أكثر من 100,000 
سجل، يمكن تطويرها بمرور الوقت، مع واجهة مستخدم 

بسيطة للسماح بإدخال البيانات.

ويجب دمج وظائف التشغيل اآللي المتينة التي تعزز التعلم   -
اآللي وتسمح بترجمة وتعبئة البيانات من مصادر متعددة 

إلى صيغة موحدة معتمدة من مركز منظمة التعاون اإلسالمي 
لذكاء األعمال.

ويجب أن يتم اختبار ميزات المستخدم النهائي في اإلنترنت   -
والجوال بشكل واضح وتصميمها بشكل حدسي، مع وظائف 

تقتصر على المشتركين لضمان التحميل الفوري.

قاعدة البيانات المنعزلة

بالنظر إلى أن التقنية سيتم ترخيصها لبلدان مختارة من   .32
المستويين ) ج، و، د( من أجل بناء قواعد بيانات فردية، يجب 

أن يكون أمن البيانات عبارة عن بيانات داخلية على الخوادم 
المحلية ومنع الوصول إلى هذه البيانات خارج البلد المحدد. 

ويجب عدم مشاركة هذه البيانات بشكل صريح وإتاحتها على 
قاعدة البيانات المشتركة في منظمة التعاون اإلسالمي.

أمن البيانات وقدرات الجيل التالي

ستتطلب قاعدة البيانات ميزات أمنية حرجة لضمان تخزين   .33
المعلومات السرية بشكل صحيح، مع إدارة مخاطر الخسارة 

والعبث والسرقة بعناية، ومع مراجعة منتظمة ألمن البيانات، 
مع التأكيد على ما يلي:

-  رصد وتتبع الوصول إلى قاعدة البيانات.

قصر الوصول على المستخدمين المسجلين والمعتمدين.  -

دمج ميزات األمن اإللكتروني في قاعدة البيانات.  -

الحفاظ على قاعدة بيانات احتياطية.  -

ستكون سلسلة الكتل تطبيقًا مهمًا لحماية سالمة البيانات،   .34
وضمان أن تخزين أي من البيانات التي تم جمعها المركزي 

وال يمكن تغييره أو تعديله. يمكن توفير الوصول اليدوي إلى 
نظام يستند إلى سلسلة الكتل للموظفين المميزين، لكن 

سيتم ضمان الجمع التلقائي وسالمة البيانات التي تم جمعها.

المتطلبات المستمرة ج( 

ستتطلب تقنية قاعدة البيانات تحديثات مستمرة، مما يسمح   .35
بإعداد تحسينات، مع إدخال تحسينات مهمة مع مرور الوقت 

على قابلية استخدام قاعدة البيانات، سواء في التصميم 
النهائي، أو للمستخدمين النهائيين. وبناًء على ذلك، سيكون 
توظيف فريق تقني داخلي أمرًا حاسمًا في كفاءة أداء المركز.
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 الركيزة التشغيلية 4 - تقبل السوق
سيكون الحصول على اقبل السوق أمرًا حيويًا بالنسبة إلى مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في في ضمان استخدام   36
منصة البيانات بين البلدان، والتي بدورها ستقود التجارة المحسنة في منظمة التعاون اإلسالمي. وبناًء على ذلك، سيكون إشراك 

األطراف المعنية أمرًا حيويًا لنجاح المركز 

الركيزة ٤الركيزة ٣الركيزة ٢الركيزة ١

 اإلدارة والحوكمة
المتينتان

عملية جمع
البيانات المقارنة

مرجعيًا

 هندسة تقنية
متطورة ومخصصة

تقبل السوق
والمشاركة االستباقية

ا. هيكل الملكية

الهدف األساسي: تقديم النموذج التشغيلي األمثل مع الشراكات االستراتيجية الرئيسية وشبكة المكاتب 
اإلقليمية المحتملة واعتماد نموذج يخدم كل البلدان األعضاء عند مستويات النضج المختلفة.

ب. الهيكل التنظيمي

ج. الحوكمة والمساءلة

د. الحضور الجغرافي

ا. جمع البيانات
وتصميمها

ب. حماية
البيانات ونشرها

ا. حوكمة المعلومات

ب. تخصيص التقنية

ج. العمليات الجارية

ا. اإلطار التنظيمي

ب. تعزيز الوعي

ج. الوعي والترويج

النموذج التشغيلي
ذو المستوى العالمي في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

إنشاء وترويج إطار تنظيمي متين   أ( 

يتمثل الدور األساسي لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء   .37
األعمال خالل سعيه إلى دفع نضج االئتمان والتجارة في 

منظمة التعاون اإلسالمي في الدعوة إلى تبسيط التنظيم 
في أسواق المنظمة، مع المجاالت الرئيسية التالية لتحديد 

األولويات.

تعزيز إطار قانوني سهل لمشاركة البيانات داخل البلدان في 
منظمة التعاون اإلسالمي.

ُتعتبر السرية المصرفية عقبة رئيسية على وجه الخصوص   .38
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث يشعر 

المقرضون بالقلق بشأن تبادل بيانات العمالء مقابل مخاطر 
تحمل تهم جنائية. وهناك حاجة قوية إلى إطار مشترك منسق 

يغطي مجاالت حاسمة مثل معايير الترخيص للمستثمرين 
والمشغلين، وحدود دورة حياة البيانات والوصول إليها، 

والوضوح بشأن حقوق المستهلك، بما في ذلك الوصول إلى 
البيانات واإلذن الستخدام البيانات4.

وسيكون الدور األساسي لمركز منظمة التعاون اإلسالمي   .39
لذكاء األعمال هو صياغة أوراق بيضاء مهمة حول هذا 

الموضوع وقيادة الجهود لتنسيق اللوائح.  

http://siteresources.worldbank.org/ .2010 مديدو، أوسكار. حالة تشارك المعلومات والبنية التحتية لإلبالغ االئتماني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يونيو  4
INTMNAREGTOPPOVRED/Resources/MENAFlagshipCreditReporting12_20_10.pdf

http://siteresources.worldbank.org/ .2010 5  مديدو، أوسكار. حالة تشارك المعلومات والبنية التحتية لإلبالغ االئتماني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يونيو
INTMNAREGTOPPOVRED/Resources/MENAFlagshipCreditReporting12_20_10.pdf

6  دليل المعرفة لإلبالغ االئتماني. 2011: مؤسسة التمويل الدولية.

ضمان تغطية واسعة لمختلف األطراف المعنية، بما في ذلك 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وعمالء التمويل األصغر.

ينبغي على مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال   .40
دعوة جميع البلدان األعضاء إلى اعتماد مدونة سلوك 

لسجالت االئتمان الخاصة، التي تمهد الطريق إلنشاء مكاتب 
ائتمان خاصة في كل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، إلى 

جانب السجالت االئتمانية العامة.

41.  وينبغي أن تشمل مدونة السلوك، التي ينبغي تدوينها في 
نهاية المطاف في القانون، ما يلي:

-  إطار للحصول على موافقة من مواضيع البيانات، بما في 
ذلك المستهلكين والشركات5.

السماح بالبيانات غير التقليدية، مثل سجالت المرافق   -
أو قروض التمويل األصغر، للسماح للشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم، وكذلك المستهلكين ذوي الدخل 
المنخفض، بإنشاء سجل ائتماني6.

تعزيز إطار قانوني سهل لمشاركة البيانات داخل البلدان في 
منظمة التعاون اإلسالمي.

إن وجود إطار لتشارك البيانات أمر أساسي لهدف مركز منظمة   .42
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال المتمثل في تعزيز التجارة فيما 

بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وبالنظر 
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7  المرجع نفسه

إلى سعي مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال إلى 
الحصول على بيانات مهمة من السجالت والمكاتب الحالية 
وإتاحة هذه البيانات للنظراء في كل بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي، ُتعتبر الخطوات التالية مطلوبة:

توقيع مذكرة تفاهم واضحة بين دول منظمة التعاون   -
اإلسالمي لتيسير ودعم تبادل البيانات المختارة لضمان 

مشاركة المعلومات المهمة.

وفي نهاية المطاف، توقيع اتفاقية مشاركة البيانات التي   -
تحدد المقاييس األساسية للبيانات المطلوبة، والمواضيع، 

والمستخدمين النهائيين 7.

الشراكات األساسية ونهج المشاركة األساسي في تطوير األعمال

ستكون الشراكات ذات أهمية حاسمة لمركز منظمة التعاون   .43
اإلسالمي لذكاء األعمال من أجل إنشاء عملية قابلة للتطبيق 

وقابلة للتطوير. ويجب أن يشتمل الشركاء على مزيج من 
الجهات العالمية والجهات التي تتخذ من بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي مقرًا.
1.  الجهات العالمية

القيمة لمركز منظمة التعاون  الجهةالمؤسسات
اإلسالمي لذكاء األعمال

القيمة المقترحة لمركز منظمة التعاون
اإلسالمي لذكاء األعمال

المنظمات 
المتعددة األطراف

شريك من ذوي الخبرة يمكنه دعم البنك الدولي
تنفيذ التعاقدات االستشارية العالية 

األثر ودعم تطوير المبادئ التوجيهية 
ألفضل الممارسات.

يتيح الوصول إلى األطراف المعنية الرئيسية في 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

ويوفر فرصة ليكون جزءًا من مشروع رائد وطموح 
بين البلدان.

المستشارون 
الفنيون

قدرات تصميم التقنية العميقة؛ يمكن أكسنتشر
أن تدعم تنفيذ المشروع.

الوصول إلى البلدان األعضاء والمشاركة في 
مشروع طموح بين البلدان.

الشركاء 
التقنيون

استوديو لمشاريع تقنية سالسل كونسنسيس
الكتل يمكن أن يساعد نظام الجيل 

المقبل لإلبالغ االئتماني.

استخدام قابل للتطبيق وقابل للتطوير لتقنية 
إيثيريوم التي طورتها كونسنسيس.

رائدة في تزويد البرمجيات لمؤسسات باث سوليوشنز
التمويل اإلسالمية يمكن أن تساعد 

في بناء وتشغيل منصة التقنية 
األساسية.

كسب عميل ذي قيمة عالية، ودعم مبادرة 
طموحة من شأنها توفير رؤية مهمة للبلدان 

األعضاء.

شركة لتقنية سالسل الكتل تعمل فينتيرا
حاليًا مع مؤسسات للتمويل 

اإلسالمي ويمكن أن تساعد في 
تطوير الجيل المقبل من قاعدة بيانات 

اإلبالغ االئتماني لصالح مركز منظمة 
التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال .

تدعم التشغيل المباشر لمكاتب  إكسبريانشركاء التشغيل
االئتمان الجديدة في بلدان 

المستويين ج و، مستفيدة من نموذج 
المحور والشعاع المثبت.

تدعم توسع إكسبيريان في منظمة التعاون 
اإلسالمي.

تقديم المشورة بشأن إنشاء نموذج داون وبرادستريت
بين البلدان.

فرصة استشارية قيمة عالية التأثير لداون 
وبرادستريت.
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الجهات التي تتخذ من منظمة التعاون اإلسالمي مقرًا  .2

القيمة لمركز منظمة التعاون اإلسالمي  الجهةالمؤسسات
لذكاء األعمال 

القيمة المقترحة لمركز منظمة التعاون اإلسالمي 
لذكاء األعمال 

المبادرات 
المتعددة األطراف

الوصول إلى قاعدة البيانات الحالية اتحاد أمان
كمصدر للمعلومات، بما في ذلك 

المشترين، والدعم االستشاري 
األساسي حول كيفية إنشاء قاعدة 

بيانات.

التسويق والترويج بين مستخدمي 
اتحاد أمان واألطراف المعنية لبناء 

مصداقية في السوق.

الدعم المتبادل للتنمية المستمرة التحاد أمان 
كأحد الركائز الداعمة لألهداف الطموحة لتبادل 

البيانات بين البلدان في مركز منظمة التعاون 
اإلسالمي لذكاء األعمال.

مزودو خدمات 
اإلبالغ االئتماني 
والمنظمون في 
منظمة التعاون 

اإلسالمي 
)متعاونة من 

الناحية المثالية(

العمالء المباشرون للممارسة المكاتب الخاصة
االستشارية لدى مركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال .

الوصول إلى البيانات المهمة لبناء 
قاعدة بيانات ذات مصداقية بين 

البلدان.

دعم التسويق والترويج العتماد 
قاعدة البيانات.

دعم توسع ونضج مزودي خدمات اإلبالغ 
االئتماني في منظمة التعاون اإلسالمي، بما 

في ذلك اعتماد أفضل الممارسات.

السجالت العامة

تدعم التشغيل المباشر لمكاتب  إكسبريانشركاء التشغيل
االئتمان الجديدة في بلدان المستويين 

ج و، مستفيدة من نموذج المحور 
والشعاع المثبت.

تدعم توسع إكسبيريان في منظمة التعاون 
اإلسالمي.

تقديم المشورة بشأن إنشاء نموذج داون وبرادستريت
بين البلدان.

فرصة استشارية قيمة عالية التأثير لداون 
وبرادستريت.

 

أنشطة التسويق والترويج ب( 

باإلضافة إلى القيام بشراكات مهمة من شأنها تعزيز قبول السوق في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، من الضروري   .44
أن يقوم المركز الجديد برفع الوعي.

 أنشطة التسويق األساسية

العالقات العامة قيادة الفكر التخطيط للفعاليات استشارة
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خطة واعتبارات التشغيل

االستشارة القطاعية أ( 

حالما يتم إنشاء مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء   .45
األعمال ، يجب إجراء مشاورات مع المقرضين والمؤسسات 
المالية الخاصة من كل المناطق األساسية، والتي تمثل كل 

مستوى من مستويات نضج االئتمان، للتأكد من:

-  المخاوف واالعتبارات الرئيسية.

حاالت االستخدام والقيود الحالية، وخاصة فيما يتعلق   -
بقاعدة بيانات على نطاق منظمة التعاون اإلسالمي، و

معوقات التبني.  -

تأسيس قيادة فكرية لمركز منظمة التعاون اإلسالمي  ب( 
لذكاء األعمال  

يستطيع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في   .46
تأسيس قيادة فكرية بإصدار مواد مرجعية لمجتمع االئتمان 
في منظمة التعاون اإلسالمي، مع األجزاء األساسية التالية:

التقرير السنوي حول حالة اإلبالغ االئتماني والتجارة   -
في منظمة العمل اإلسالمي، والتي يمكن أن تكون 

مشتركة مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. وسيتم 
تعميم التقرير على كل أصحاب المصلحة والبنوك المركزية 

والسجالت االئتمانية ومكاتب االئتمان ومؤسسات 
التمويل الرئيسية.

دليل أفضل الممارسات )يتم تحديثه كل سنتين تقريبًا(،   -
متاح لكل األطراف المعنية حول كيفية إنشاء وتشغيل 

ودعم اإلبالغ االئتماني، ومصمم خصيصًا لمنظمة 
التعاون اإلسالمي.

النشرة الشهرية - نشرة إخبارية متاحة لكل البنوك   -
المركزية، وسجالت ومكاتب االئتمان، والمؤسسات 

المالية الرائدة، بشأن التطورات الرئيسية في تقديم التقارير 
االئتمانية حول العالم.

التخطيط لعقد الفعاليات ج( 

سيؤدي مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال دورًا   .47
رائدًا في تنظيم فعاليات مهمة حول اإلبالغ االئتماني، مع ما 

يلي:

-  المائدة المستديرة السنوية مع قادة القطاع من البلدان 
األعضاء لمناقشة التطورات وأولويات اإلبالغ االئتماني، 

لتتزامن مع اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي المقررة.

فعاليات إقامة العالقات القطاعية، تعقد مرة واحدة   -
سنويًا، تجمع بين المؤسسات المالية والجهات التجارية 

في كل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، لتسهيل وتعزيز 
الشراكات وتعزيز قاعدة البيانات بين البلدان.

فعاليات التدريب على أساس ربع سنوي لتوفير التدريب   -
األساسي على أفضل الممارسات، واستخدام قواعد 

البيانات والتقنيات الناشئة. ويتم تقديمها عبر اإلنترنت 
وبطرق غير متصلة باإلنترنت.

العالقات العامة والتوعية المباشرة لرفع مستوى  د( 
واستخدام الخدمات الشاملة لمركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال.

ستساعد األنشطة األساسية التالية مركز منظمة التعاون   .48
اإلسالمي لذكاء األعمال في إنشاء قاعدة واسعة من 

المستخدمين:

حضور نشط على شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل   -
االجتماعي - االستفادة الفعالة من موقع الويب وتويتر 

وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي لضمان متابعة 
متينة للمهنيين، مع مشاركة فعالة ووعي من قبل مركز 

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال .

التطوير النشط لألعمال والمقترحات االستباقية-   -
التواصل المستهدف مع المراكز المتعددة األطراف 

التي تحتاج إلى تعزيز أو تطوير منظوماتها البيئية الخاصة 
باإلبالغ االئتماني، والسيما بلدان المستوى ج ود.

اإلعالن واإلعالنات - اإلعالن المطبوع وعلى اإلنترنت   -
للترويج لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، 

وعلى وجه الخصوص، قاعدة البيانات بين البلدان بعد 
إطالقها - لدفع االستخدام.
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لمحة عامة  .I

يهدف مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال إلى العمل على ضمان النمو التجاري األفضل في فئته وعلى بناء منصة    .1
سليمة إلدارة المخاطر سعًيا منه لتحقيق رؤيته المتمثلة في تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

الحصول على استثمار وتمويل وتنمية تجارية األكثر صالبة في العالم.

ا لبناء مثل هذه النظم بهدف تعزيز اإلستقرار المالي وإدارة المخاطر السليمة. وُتعد المعلومات اإلئتمانية الشفافة شرًطا أساسيًّ  .2

في الواقع، يستند الدائنون على أنظمة التقارير اإلئتمانية للتحقق من حالة المقترضين ومراقبة مخاطر محافظ القروض الراهنة.   .3
وعالوًة على ذلك، فإن منظمة التعاون اإلسالمي سوف تعتمد على المعلومات اإلئتمانية لمعرفة المخاطر اإلئتمانية المترابطة 

التي يواجهها المقترضون والمؤسسات المالية اإلقليمية الناشطة بشكٍل منهجي وللقيام بالمهام اإلستشارية األساسية. 

الرؤية، إطار الخدمات واألهداف اإلستراتيجية الخاصة بمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال
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رؤية مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال
تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على استثمار وتمويل وتنمية تجارية األكثر صالبة في العالم، والعمل 

على ضمان النمو التجاري األفضل في فئته وعلى بناء منصة سليمة إلدارة المخاطر.

استراتيجية مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال وإطار الخدمات

ركائز
استراتيجية

مجاالت الخدمة 
الرئيسية

العمالء 
المستهدفون

األهداف

شركاء األعمال 
الرئيسيون

تطور البلدان

• الدائنون / المستثمرون • السجالت اإلئتمانية    • البنوك المركزية   
• الدائنون غير الماليون • المكاتب اإلئتمانية    • الهيئات الحكومية   

• الهيئات الحكومية • مزودو البيانات        
• أصحاب البيانات       

• البنوك المركزية/السجالت اإلئتمانية • البنوك المركزية/السجالت اإلئتمانية    

• مؤسسة التمويل الدولية-البرنامج الخاص بتقارير اإلئتمان العالمية وغيرها • التواصل مع مكاتب اإلئتمانات   

القدرة على تطوير منصة ذكاء أنظمة العمل األفضل في فئتها

المشاركة الفعالة للمعلومات بين هيئات منع ارتكاب الجرائم في الدول األعضاء إلنشاء منصة مالية نظيفة عبر منظمة التعاون اإلسالمي

السجل اإلئتماني عبر البلدان وخدمات التواصل
مع مكاتب اإلئتمانات

وكالة التصنيق اإلئتماني على الخدمات اإلستشارية بما فيها بناء القدرات
مستوى منظمة التعاون اإلسالمي

)المبادئ التوجيهية التنظيمية، جمع البيانات، األمن، حقوق المستهلك / الدائن، إطار تدفق البيانات عبر البلدان، إلتزام أصحاب المصلحة( 

)Hub and Spoke نموذج محتمل لنظام(
)تم تسليمها من قبل شركاء خارجيين وقدرات

)المرحلة المستقبلية(داخلية أساسية( 

تطور المنصات عبر البلدان
تعزيز القدرات

مركز التميز التشغيلي

تعزيز القدرات ودمج منظمة التعاون اإلسالمي

ب - إستشاريةأ - إستشارية استراتيجية
ت - سجل إئتمانيتنفيذية وتقنية

ث - مكتب
ج - تصنيف إئتمانياإلئتمان

تسليم ذكاء أنظمة العمل اإلئتمانية
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السجل العام التحليل وذكاء 
األعمال

بوابة المعلومات

مراكز استقطاب 
البيانات المحلية

مراكز استقطاب 
البيانات المحلية

السجل 
اإلئتماني

السجل 
اإلئتماني

السجل 
اإلئتماني

السجل 
اإلئتماني

السجل 
اإلئتماني

السجل 
اإلئتماني

النظام الداخلي

النظام الخارجي

ومن أجل بناء القدرات في دول منظمة التعاون اإلسالمي، ستقوم المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان الصادرات بتوفير   .4
برنامج استشاري كامل للدول التي تندرج ضمن الفئات )ج( و)د( وتقّدم اإلستشارات الوظيفية والتقنية على حد سواء حول إعداد 
سجل ائتماني إضافة إلى بنية تحتية للسجل اإلئتماني تعمل بشكل كامل لتمكينها من جمع المعلومات والحفاظ عليها إلى جانب 

القيام بإعداد التقارير األساسية المطلوبة.

من جهة كيفية تقديم الذكاء اإلئتماني، يقوم المكتب اإلئتماني بربط السجل العام المؤدي إلى مركز استقطاب البيانات الرئيسي   .5
الذي يخدم الحكومات والدائنين والمستثمرين من خالل تقديم تقارير مفّصلة عن الشركات لمختلف البلدان وتقاريرمتعّلقة بالسوق 

واألبحاث باإلضافة إلى التصنيفات اإلئتمانية الموّسعة والمفّصلة أدناه:  

تساعد تقارير الشركة الدائنين على اتخاذ القرارات اإلئتمانية اليومية وتحليل القوة المالية للشركة واكتشاف الفرص التجارية. كما   •
تمّكنهم من التحقق من توافر نشاط تجاري في منطقة جغرافية مختلفة والتحقق من حجمه وغرضه وكذلك فهم سلوك الدفع 

السابق واإلستقرار المالي. وتتيح لهم التقارير أيًضا التحقق من تفاصيل الملكية والمعلومات القانونية والمعلومات المالية التاريخية.

توفر تقارير السوق النظرة اإلقتصادية المستقبلية للقطاع إلى جانب تقييم حجم السوق وذلك بغرض تعزيز عملّية اتخاذ قرارات   •
مستنيرة للمشاريع الجديدة والمرتقبة. 

تنبثق التصنيفات اإلئتمانية من البيئة عينها لتعزيز تقنّية المنصات بهدف تمكين المحللين من للخروج بتصنيفات عدة للشركة   •
والقطاع والبلد كالتصنيف اإلئتماني على سبيل المثال.

إّن هذه المعلومات ضرورية كلما سعت شركة معّينة للحصول على قرض أو تمويٍل آخر أو تقديم عطاءات العقود أو اإلستثمار في   .6
شركات أخرى وغيرها..

هيكلية األعمال  .II

مجاالت العمل الرئيسية للخدمة هي:  .7

إستشارة استراتيجية أ . 

إستشارة تشغيلية وتقنية  ب . 

سجل إئتماني ت . 

ربط بمكتب اإلئتمان ث . 

ج . تصنيف إئتماني

يتأّلف الحل المقترح لما تم ذكره أعاله من خمس مكونات رئيسّية تتيح لموضوعات البيانات اإلتصال بمزودي البيانات بشكٍل فعال،   .8
حتى مع وجود حواجز لمختلف البلدان.

مركز استقطاب 
البيانات الرئيسي
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مركز إستقطاب البيانات الرئيسي

إّن المكّون الرئيسي للهيكلية المقترحة هو “مركز إستقطاب البيانات الرئيسي”. وهو مستودع البيانات الذي تمت نمذجته والذي   .9
يستضيف بيانات السجل اإلئتماني التي تم جمعها من كل مقترض تجاري في النظام المصرفي. وتحتوي البيانات على معلومات 

التعريف والمعلومات المالية، كما هو موضح أدناه:

معلومات عن الشركة

تتمّتع كل شركة بسجٍل يوضح اإلسم الرسمي المسجل الخاص بها باللغتين العربية واإلنكليزية واإلسم التجاري ونشاط األعمال   .10
وقطاع التشغيل، باإلضافة إلى حجم المؤسسة وعدد الموظفين ونطاق العمل، إلخ ...

تاريخ الشركة

تتوافر معلومات عن الصيغة القانونية للشركة وتاريخ التأسيس وكذلك بلد التأسيس. ويتمّتع كل مدير أو مسؤول تنفيذي بمعلوماته   .11
الخاصة مثل المؤهالت العلمية وخلفيته العملية وتاريخ تولي المنصب وغيرها.

السجالت العامة

يتضّمن كذلك ملف محفوظات الشركة اإلجراءات القانونية السابقة للشركة ومالكيها وأي بيانات تم الحصول عليها من السجالت   .12
العامة للهيئات الحكومية المختلفة مثل األحكام أو اإلفالس أو حّق الحجز إلى حين استيفاء الضريبة أو الرهن العقاري أو بيانات 

األحكام أو حق الحجز على أموال المدين أو الدعاوى القضائية بما في ذلك الحالة وأي تفاصيل إضافية قد تتوفر. 

روابط اإلتصال

تضم المعلومات عن المساهمين إضافًة إلى أي إتصال بالبلدان األخرى الذي تم التعرف عليه من السجل لمختلف البلدان في مخزن   .13
البيانات هذا. ويتضّمن ذلك الشركة األم والمقر الرئيسي والفروع والشركات التابعة واألقسام والشركات الفرعية. ولكل اتصال، تتوافر 

أيًضا أنواع اإلتصال وحالة اإلتصال وتفاصيل أخرى مثل النسبة المئوية للحيازات التي ُتظهر التفّرعات المفصّلة لكل شركة عند توافر 
البيانات. 

اإلستعالمات

في كل مّرة يتم إرسال طلب للحصول على معلومات حول التقرير اإلئتماني للشركة، يتم إنشاء سجل مع تفاصيل عن ملف   .14
المحفوظات ومقّدم الطلب. . 

معلومات عن الميزانية العمومية والنسب المالية

تتضّمن البيانات المالية لمحة موجزة عن الثالث سنوات األخيرة، بما في ذلك بيانات الميزانية، وبيان الدخل، باإلضافة إلى النسب   .15
المالية الرئيسية مثل الربحية والمالءة والكفاءة إلخ ...

التسهيالت اإلئتمانية والسجل التاريخي الخاص بالدفع

تعتبر هذه المعلومات األهم من حيث ضرورة جمعها. وتتضمن البيانات الخصائص الحيوية لكل قرض، على سبيل المثال الملف   .16
المفّصل عن التسهيالت اإلئتمانية التي حصل عليها المقترض والحدود وشروط الدفع وأي تجربة إيجابية أو سلبية أخرى، مثل: 

نوع خصوم المقترض، أي إلتزام المقترض إزاء المؤسسة اإلئتمانية ونوع القرض  •

حالة القرض لإلشارة إلى ما إذا ثمة أي درجة من عدم اإللتزام بجدول إعادة الدفع )على سبيل المثال، اإلئتمان الذي تم سحبه في   •
حالة عادية، أو ائتمان لم يتم سحبه، أو قروض متأخرة الدفع، أو قروض تم إهالكها(
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تفاصيل عن الدائن  •

تاريخ الفتح وتاريخ آخر نشاط   •

اإلستحقاق األصلي والمتبقي المحدد وفًقا لقائمة الشرائح المحددة مسبًقا  •

مبلغ القرض وعملته  •

الحد األقصى للرصيد  •

عدد األيام التي انقضى فيها القرض   •

تفاصيل عن الرهن أو الضمان للقرض  •

تحديد الخصائص الخاصة المرتبطة بالقروض  •

قيمة المبالغ المسّددة شهرًيا، والحد األدنى للدفعة المستحقة ومبلغ الدفعة األخيرة.  •

تقدير مالءة العمالء

ينبثق تقدير مالءة العمالء من مكّون التحليالت وذكاء أنظمة العمل، بما في ذلك تقدير مالءة العمالء والمقاييس الفردية مقابل   .17
متوسطات القطاع/البلد.

السجل العام

السجل العام هو مستودع بيانات مستقل يتّم تحديثه بإنتظام مع بيانات ملكية الشركة التي يتّم جمعها من مصادر دولية مختلفة   .18
مثل السجالت العامة والسجالت التجارية.

ويتّم توفير معّرفات فريدة لكل كيان وتتم إدارة اإلرتباطات باستخدام دالئل محددة وخوارزميات للتعلم اآللي. كما يتّم تخطيط   .19
تفرعات اإلرتباطات على هذا المستوى لتتبع العالقات بين الكيانات المختلفة والسماح بعرٍض كامل لكّل كيان.

ويتّم الدخول إلى هذا السجل عند كل طلٍب للحصول على معلومات بغية تحديد اإلرتباطات المحتملة بموضوع الطلب.  .20

التحليالت والذكاء

تمّكن ميزات التحليالت منظمة التعاون اإلسالمي من استخدام بيانات مركز استقطاب البيانات الرئيسي الخاصة بها لمجموعة   .21
متنوعة من األغراض، أال وهي:

التصنيف اإلئتماني:

يتم استخدام المعلومات التي يتم جمعها في مركز استقطاب البيانات الرئيسي إلنشاء تصنيف إئتماني والذي يستند عليه معظم   .22
المقرضين كمعايير للموافقة على القروض الجديدة. ويتم تخصيص هذا التصنيف لكل شركة وفًقا لنماذج أفضل للممارسات الُمعّدة 

لكل سوق.

ويمكن أن تكون نماذج التصنيف اإلئتماني للعمالء عبارة عن نماذج تسجيل أداء تقليدية أو نماذج معقدة ومتطورة وتتم معالجتها   .23
وتحديثها بشكٍل دوري.  

ويتم أيًضا احتساب مجموعات محّددة مسبًقا من النسب المالية، بما في ذلك النسب األساسية والمؤشرات التكميلية لملف   .24
التعريف والربحية والرافعة المالية الخاصة بالشركة مثل الدين المتعلق باألرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين 

)EBIDTA( ومعدل اإلقراض والعائد على رأس المال. 

اإلحصاءات وتقارير السوق

تساعد تقارير السوق المصارف والمؤسسات المالية والمستثمرين على إجراء دراسات الجدوى للمشاريع قبل التمويل، إذ تتابع التقارير   .25
مؤشرات متعددة من المنظور التقني والمالي مع األخذ بعين اإلعتبار وضع القطاع. 



59
مشروع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال
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مركز استقطاب
البيانات الرئيسي

ويجمع ذلك إحصاءات شاملة للغاية عن اإلئتمان، مع تفاصيل بحسب القطاع المؤسسي للمقترض وفرع النشاط والغرض، وحجم   .26
الشركات والموقع/المنطقة ومبلغ اإلئتمان من أجل إجراء تقييم أفضل لترّكز اإلئتمان وتوزيعه، وقياس القروض المستحقة الدفع 

ونسبة القروض المستحقة الدفع وفهم المخاطر في القطاع.  

كذلك تتضمن هذه التقارير تحليل طرق التوزيع بحسب فئات القرض/المدين وفًقا لقطاع النشاط وحجم التعّرض وحجم الشركة ونوع   .27
الضمان وحالة األداء وغيرها من الخصائص.

ويمكن تقسيم البيانات من خالل أبعاد متعددة ونقلها إلى مستويات أدنى من المعلومات مع ميزات قابلية التتّبع.  .28

ويتم طلب هذه التقارير لمشاريع محّددة كما يتم تصميمها لتتناسب واحتياجات المشروع.    .29

بوابة المعلومات

يتم استخدام بوابة المعلومات للتوسط في المعلومات بين المنصة الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي واألنظمة الخارجية، وتشمل   .30
البوابة التي تجري فيها التسجيالت، وتتم إدارة المستخدمين ومعالجة طلباتهم.

مركز استقطاب البيانات المحلي

مركز استقطاب البيانات المحلي هو نسخة مبّسطة عن مركز استقطاب البيانات الرئيسي، وهو بمثابة قاعدة بيانات قياسية يمكن   .31
نشرها إما كمركز إستقطاب البيانات أو كسجل إئتماني مستقل لخدمة أغراض منظمة التعاون اإلسالمي في:

تقديم اإلستشارات اإلستراتيجية والتشغيلية   •

إنشاء سجالت إئتمانية محلية.  •

هيكلية المعلومات  .III

تتدفق المعلومات تلقائًيا بين المكّونات المختلفة، وفًقا للرسم البياني أدناه:   .32

طلب الحصول على المعلومات  

يمكن للمشتركين المسجلين )الدائنين أو األشخاص المسجلة بياناتهم( تسجيل دخولهم إلى بوابة المعلومات وطلب معلومات عن   .33
شركة معينة، إذ يقومون بإدخال المعلومات األساسية على سبيل إسم الشركة والبلد وأي معلومات أخرى مرتبطة.

التحقق وفق السجل العام 

يتحقق النظام تلقائًيا فور تقديم الطلب من بيانات الشركة بحسب السجل العام. وفي هذه المرحلة، يتم التعّرف على الشركة نفسها   .34
وكذلك تفّرعات اإلرتباطات الخاصة بها في حال وجدت. 
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إرسال طلبات للحصول على معلومات

بناًء على عدد اإلرتباطات المحددة في الخطوة الثانية، يتم إرسال طلب واحد أو أكثر إلى السجالت المحلية المختلفة. وتكون هذه   .35
السجالت إّما مراكز إستقطاب البيانات تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تقوم بإدارتها أو سجالت إئتمانية أخرى توفر البيانات 

من خالل إتفاقيات مشاركة البيانات.

دمج الردود 

فور استالم الردود من الجهات المعنية، يتم دمجها وتحويلها إلى الصيغة الخاصة بمركز استقطاب البيانات الرئيسي، فتصبح جاهزة   .36
ليستخدمها محرك التحليالت وذكاء أنظمة العمل. 

إجراء التحليالت 

في هذا المستوى، يتّم التشغيل التلقائي لنماذج التصنيف اإلئتماني التي تم إعدادها من قبل بهدف تحديد التصنيف اإلئتماني   .37
للعمالء ومؤشرات األداء الرئيسية. ويتّم أيًضا تعزيز بيانات القطاع المتوافرة لتحديد متوسطات القطاع بغية قياس بيانات الشركة 

المطلوبة.

جمع المعلومات 

يتم جمع المعلومات حول المقترض من مختلف السجالت، إضافة إلى تفّرعات اإلرتباطات والتحليالت والتصنيفات في مركز   .38
استقطاب البيانات الرئيسي وتخزينها في الموقع المناسب.

نشر التقرير 

تقوم العملية التلقائية بتسليم التقرير الكامل إلى مقّدم الطلب.   .39

هيكلية البيانات  .IV

يصف هذا القسم النهج العام الذي سيتم إعتماده إلنشاء هيكلية بيانات مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال لضمان   .40
أّن المعلومات يمكن أن تخدم هدف مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال إلجراء التحليالت المناسبة لمعلومات اإلئتمان 

لمختلف البلدان. 

النهج التصاعدي 

تتكّون أي هيكلية عصرّية لمستودع البيانات من مستويات متعددة من اإلحتياجات المعلوماتية، مع القدرة على اإلجابة على   .41
أي استفسار يطرحه المستهلك. ولتحقيق هذه الغايات، يتم بناء مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال باستخدام النهج 

التصاعدي، مّما يعني جمع البيانات وإرسالها أواًل إلى مستودع بيانات مركزي، ومن ثّم معالجتها لتولّي في ما بعد اإلستفسارات. 
ويضمن ذلك بالتالي إستقطاب مستودع البيانات الخاص بالشركات  البيانات الالزمة كافة حول أي استفسار صادر عن مستهلكي مركز 

منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال.

النمذجة 

تّتبع مستودعات البيانات التقليدية نهج النمذجة اإلستنتاجية، مّما يجعل طبيعة نموذج البيانات صلبة في طبيعتها، إذ يتمّثل النهج   .42
الذي تتبعه مستودعات البيانات التقليدية بهيكلة البيانات واستيعابها ثّم تحليلها. وسيكون نهج النمذجة الذي سيتبناه مركز منظمة 

التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال هو إستيعاب البيانات وتحليلها ثم هيكلتها، أي نهج النمذجة اإلستقرائي، مّما يتطلب من النظام 
اعتماد منهج مخطط القراءة.

تنّوع المصادر 

نادًرا ما تكون مصادر المعلومات بالصيغة التي يرغب فيها المستخدمون النهائيون. وقد يتّم تخزين بعض مصادر البيانات في أنظمة   .43
مترابطة، وبعضها اآلخر بصيغ شبه منظمة مثل XML وJSON. ومع ذلك، حين العلم بأن ٪80 من البيانات في جميع أنحاء العالم غير 

منظمة في طبيعتها، فإن ذلك ُيعنى ضرورة وجود مستودع بيانات حديث خاص بالشركات ليقوم بتلبية قدرات تخزين هذه البيانات 
ومعالجتها. وفًقا لذلك، إن النهج الذي سيتم تبنيه في مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال هو االحتفاظ بنظام تخزين قادر 

على استيعاب البيانات من أي بنية كانت.



61
مشروع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

قابلّية التوسع 

تشكل مشكلة السعة تحدًيا رئيسًيا ألي حل خاص بذكاء األعمال بحيث يجب تحديد احتياجات المعّدات بشكل صحيح فيما يتعّلق   .44
بالذاكرة )RAM( والتخزين )القرص( ووحدة المعالجة المركزية )CPU(. وقد تّم في السابق نشر األنظمة على أجهزة بخادم واحد بحجم 
محدد سابًقا. ويؤدي هذا األسلوب إلى مشاكل عند توسع األعمال في ما يتعّلق بحجم البيانات أو احتياجات المعالجة. وفًقا لذلك، 
فإن اتجاه السوق هو اعتماد نظام مرن قابل للتغيير إلى األعلى أو إلى األسفل عند الحاجة عن طريق إضافة خوادم من فئة السلع 

إلى مجموعة من الخوادم.  وسيتّم تصميم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بحيث تدعم كل طبقة التوسيع إلى األعلى 
بإضافة ُعقدات إلى المجموعات المنفصلة عن األخرى.

التحليالت اإلستباقّية 

سيقوم مركز ذكاء األعمال بمنظمة التعاون اإلسالمي في المراحل القادمة بتقديم تقنيات الذكاء اإلصطناعي والتعلم اآللي للتعامل   .45
مع حاالت االستخدام المحددة. وفًقا لذلك، ُيعنى مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بهذه السعة من أجل تجهيز وحدة 

قادرة على اإلحتفاظ بنماذج التعلم اآللي واستخدامها في البيانات حيثما تتوافر بغية تحديد األنماط وإستباق القيم المستقبلية. 

واجهة التطبيق البرمجية المفتوحة 

يقوم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال باستخراج المعلومات بنظام اإلشتراكات، والتي قد تتضمن مشاركة المعلومات   .46
التحليلية على مستوى القطاع أو البلد أو الشركة.  ويستخدم المستهلكون المشتركون نظاًما يستند إلى واجهة التطبيق البرمجية 

)API( الذي يرسل لهم التقرير ذي الصلة عند الطلب. 

التصميم التقني  .V

يلقي هذا القسم الضوء على التصميم التقني الالزم لمستودع بيانات مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال.    .47

ويتم إنشاء مختلف الطبقات في الرسم البياني التالي:      .48
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ملفات العقود

ملفات البطاقات
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استيعاب البيانات والدمج
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العالئقية
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واجهة
التطبيق
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معلومات
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معلومات
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التجمعات
حسابات األعمال

مرجع التاريخ

التجمعات
حسابات األعمال

مستودع البياناتمستودع البياناتمرجع التاريخ

مستودع البيانات

مؤشرات األداء الرئيسية
استهداف المقارنات

تقييم المخاطر

  )OLAP)المعالجة التحليلية المتصلة  

معلومات
عن االلتزامات

السجل العام

معلومات
عن الضمانات

معلومات
عن العقود

تخزين الملفات

A الـبـلـد 

B الـبـلـد 
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F الـبـلـد 
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B الـبـلـد 

C الـبـلـد 

D الـبـلـد 
F الـبـلـد 

A الـبـلـد 

B الـبـلـد 

C الـبـلـد 

D الـبـلـد 
F الـبـلـد 

 السجالت العامة الدائنون

العقودمقدمو الخدمات الخاصة

 السجالت العامة الدائنون

العقودمقدمو الخدمات الخاصة
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السجل العام

ملخص

يتضمن السجل العام قاعدة بيانات عالئقّية مفردة في خادم SQL مع إتصال متزامن.   .49

الدخول على قاعدة البيانات

يتم منح مركز استقطاب البيانات الرئيسي حق الدخول إلى قاعدة البيانات هذه، ويقتصر الكشف عن البيانات الخاصة بها على الشركة،   .50
بحيث يقوم النظام عند طلب اإلستفسار عن أي شركة ما، فإن النظام يقوم بالدخول إلى السجل العام وعرض الشركات المرتبطة 

والتي بحوزتها معلومات إئتمانية في بلدان أخرى. 

عينة للمخطط

•الشركات التابعة • المساهمين   • الشركات   البلدان    •

• إلخ ... تفاصيل الشركة )مثل تاريخ التأسيس، وعدد الشركات التابعة، إلخ...(    •

مركز استقطاب البيانات الرئيسي/المحلي

موجز

البيانات الُمستخرجة من طلبات واجهة التطبيق البرمجية الصادرة عن مستخدمي الخدمة المتعددين ضرورّية ألغراض مختلفة. مّما   .51
يجعل التفريق بين البيانات أمًرا ضرورًيا لخدمة تلك الطلبات بشكٍل صحيح. وتتطلب جوانب الخدمة الرئيسية في مركز منظمة التعاون 

اإلسالمي لذكاء األعمال المقدرة على اإلستفادة من النظام من منظور مختلف بغية التوّصل إلى النتائج المرجّوة. هذا إلى جانب 
الحاجة إلى البيانات التشغيلية والنتيجة التحليلية/اإلجمالية. 

وستشكل مراكز استقطاب البيانات المحلية المطلوب تثبيتها في البلدان التي تندرج ضمن فئتي )ج( و)د(  نسخة مكررة عن هذه   .52
البنية.

الدمج

ستكون هذه الطبقة عبارة عن طبقة برمجية مسؤولة عن تجميع هيكليات البيانات المختلفة ونقلها من جميع المصادر المختلفة،   .53
ويمكن أن تتألف من نمطين:

نمط السجل الفردي: يتلقى النظام بموجبه استعالًما واحًدا عبر طلب خاص بواجهة التطبيق البرمجية، والذي يحيله إلى سجالت   •
اإلئتمان الخارجية للحصول على المعلومات المطلوبة عبر بوابة المعلومات. وفي حال كان اإلتفاق مع الدائن )طالب التقرير( يقوم 

على حفظ بيانات الطلب في مركز استقطاب البيانات الرئيسي، يتم بالتالي تخزين الطلب الوارد والرد الناتج عنه.

نمط مجموع السجالت: في حال وجود اتفاق يقوم على استيراد مجموع البيانات من بعض السجالت اإلئتمانية، يتم استخدام نمط   •
مجموع السجالت لتخزين مجموعة البيانات بأكملها في مركز استقطاب البيانات الرئيسي.

البيانات األولية

تحتفظ هذه الطبقة بكافة البيانات في شكلها األولي، بغض النظر عن تواترها وبنيتها وأصلها.  .54

ويتم تحميل البيانات التي تم نقلها من طبقة الدمج إلى طبقة التخزين األولى، حيث يتم تخزين البيانات في شكلها األصلي. وهذه   .55
الطبقة أساسّية لمركزية البيانات كخطوة أولى، باإلضافة إلى استيعاب أي هيكلّيات ناشئة من مصادر البيانات.

تمّيز النقاط التالية هذه الطبقة:  .56

تخزين البيانات في هذه الطبقة على شكل ملفات  •

يتم التخزين بأي صيغة  •

تكّرر التخزين ودعمه للتجهيزات اإلحتياطية  •
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يدعم التخزين البيانات غير الُمهيكلة  •

تخزين البيانات بدون مخطط  •

توزيع التخزين وقابلّية توّسعه  •

تجزئة التخزين بحسب البلد لتحسين إدارة األمن وإمكانية الولوج وقواعد العمل الالحقة  •

تجزئة التخزين بحسب نطاقات العمل الرئيسية )مثل األفراد مقابل الشركات(  •

الغرض:  •

مركزية البيانات في مخزن للبيانات  o

إستضافة صيغ بيانات متعددة  o

مستخدمو هذه الطبقة:  •

مديرو تكنولوجيا المعلومات.  o

المعلومات التشغيلّية

ال تخدم البيانات في شكلها األولي أًيا من الخدمات التي يحتاجها مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال، ولكنها ضرورية.   .57
ويمثل مخزن البيانات التشغيلية البيانات المرجعّية المفصّلة التي يمكن لألنظمة وواجهات التطبيق البرمجية الخارجية استخدامها.

كذلك، تحتوي طبقة التخزين ما يلي:  .58

البيانات التي تمت تنقيتها: تحتوي البيانات األولية الواردة من الطبقة السابقة على بيانات عشوائية دون افتراض مسبق على   •
سالمتها ودّقتها. وفي هذه الطبقة، يتم فرض تحويالت نوع البيانات األساسية وقيود السالمة األساسية وإجراءها. 

القيم الناقصة: نظًرا إلختالف الصيغ والهيكليات، تتضّمن البيانات في الطبقة السابقة على عدد كبير من القيم الناقصة لحقول   •
متعددة. ويتم البحث عن القيم الناقصة في هذه الحقول وتخزينها في هذه الطبقة بعد معالجتها. 

الترشيح: قد تحتوي البيانات الواردة من أنظمة المصدر على بيانات غير مطلوبة ألغراض التحاليل  واإلبالغ. وفًقا لذلك، تحتوي   •
البيانات في هذه الطبقة على بيانات الترشيح المطلوبة وحسب. 

الحسابات األساسية: يتم تخزين المجموعات األساسية والحد األدنى منها في هذه الطبقة دون إجراء أي تحوالت تجارية معقدة.   •

الغرض:  •

دعم التقارير التشغيلية لإلستشارات التقنية والتشغيلية  o

شفافّية فريدة  لإلستفسارات المباشرة أو التقارير المسرودة  o

المستخدمون النهائيون لهذه الطبقة هم:   •

الدائنون  o

األشخاص المسجلة بياناتهم  o

تقوم هذه الطبقة بنمذجة البيانات في صيغة عالئقية كقاعدة بيانات مرحلية، حيث يتّم اعتماد مبادئ نمذجة البيانات الطبيعية.  •

التحليالت وأنظمة ذكاء األعمال

تحتفظ هذه الطبقة ببيانات األعمال الفّعالة، مع إجراء كافة الحسابات الالزمة واألرشفة والتجمع. وتتم معالجة المشاكل التالية   .59
والتعامل معها:

حسابات األعمال المعّقدة   •

مرجع ملف المحفوظات  •

تقدير مالءة العمالء  •

التعرف على األنماط  •

أرشفة البيانات في ملف المحفوظات.  •



65
مشروع مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

مستودع البيانات العالئقّية

يمّكن مخزن البيانات المرحلّي من سرد قدرات إعداد التقارير وبعض اإلستفسارات، بدون القدرة على استضافة حسابات األعمال   .60
والتجزءات الالزمة لألغراض اإلستشارّية اإلستراتيجّية.

وتتمّيز هذه الطبقة بما يلي:  .61

مخطط على شكل نجمة: يتأّلف مستودع البيانات العالئقية من مستودع بيانات تمت نمذجته على أساس مخطط على شكل   •
نجمة يتألف من أبعاد وحقائق. ويمثل كل ُبعد مجال عمل معين، حيث تحتوي الحقائق على القيم القابلة للقياس لمجاالت العمل 

هذه.

النمذجة غير الطبيعية.  •

حسابات األعمال: يتم إجراء جميع الحسابات المرتبطة بكل حالة استخدام األعمال في هذه الطبقة.   •

التجميع: يتم تجميع المعلومات من كافة وحدات األعمال التابعة لها بحيث يصبح التحليل أسهل مع أداٍء أفضل.  •

الغرض:  •

دعم التقارير لإلستشارات اإلستراتيجية  o

الشفافّية الفريدة في التحقق عبر الحدود أو في التحليل على مستوى البلد أو القطاع أو الشركة  o

المستخدمون النهائيون لهذه الطبقة هم:    •

الحكومات  o

المستثمرون  o

الدائنون  o

مستودع البيانات غير العالئقية

مستودع البيانات العالئقية هو العمود الفقري القوي ألي نظام خاص بذكاء أنظمة العمل والذي يحتوي على جميع التجزءات   .62
الالزمة، ومع ذلك يبقى عالئقي بطبيعته التي تفرض بعض السلبيات، على سبيل عدم القدرة على دعم إعداد التقارير والتحاليل 

الخاصة، وتدهور األداء مع النمو في الحجم.

المعالجة التحليلية المتصلة )OLAP( هي تقنية تّسهل التحديات المذكورة أعاله، باإلضافة إلى كشف البيانات بطريقة مالئمة   .63
لألعمال.

وتتمّيز هذه الطبقة بالنقاط التالية:    .64

يتم احتساب البيانات مسبًقا، وتجميعها مسبًقا، وتخزينها إما في الذاكرة أو على القرص  •

يتم تقديم البيانات إلى المستخدمين بطريقة مالئمة لألعمال، وليس كجدول قاعدة بيانات وأسماء حقول  •

تحتوي الطبقة على محركات معالجة محددة مما يجعل عملية اإلستعالم من هذه الطبقة عالية األداء.  •

الغرض:  •

دعم التقارير لإلستشارات اإلستراتيجية  o

دعم تقارير الخدمة الذاتية ولوحات القياس  o

إدارة مؤشر األداء الرئيسي وتقييم المخاطر  o

الشفافية الفريدة لعمليات التحقق عبر الحدود أو تحليل على مستوى البلد أو القطاع أو الشركة.  o

المستخدمون النهائيون لهذه الطبقة هم:   •

الحكومات  o

المستثمرون  o

الدائنون  o
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عدد الخوادم/الُعقدات إسم الخادم

6 Hadoop

6 Processing Cluster

2 DWH Cluster

1 External Shared Storage

 API Portal:

2 Web Server

2 Application server (WebLogic)

2 UAT  - ESX hosting Hadoop - Processing  - DWH -Web Application servers)

بوابة المعلومات

تتكّون هذه الطبقة من طبقة برامج مسؤولة عن:    .65

كونها صلة الوصل الوحيدة للمحور الرئيسي مع األنظمة الخارجية  •

إدارة تحركات البيانات داخل مركز استقطاب البيانات الرئيسي وخارجه  •

طلبات التوجيه الواردة من مقدمي الطلبات )مثل الدائنين( إلى السجالت اإلئتمانية الخارجية الموجودة في البلدان األعضاء، ثم الرد   •
على مقدمي الطلبات.

وتحتوي على بوابة ومجال للخدمة ومجموعة من التقارير بما في ذلك:  .66

طلب الحصول على المعلومات: الواجهة التي يطلب فيها المستخدم البيانات من مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال   •

التسجيل: إدارة المشتركين المسجلين وملفاتهم الشخصية   •

احتساب الربح: تفاصيل عن األرباح الناتجة عن المشتركين  •

إدارة التواصل: إدارة تواصل البيانات بين مختلف األنظمة   •

إدارة السجل العام: إدارة/معايرة القواعد التي يتم بها تحديد المعّرف الفريد للشركات.    •

تقدير مواصفات البرمجيات والمعدات    .VI

يسرد الجدول أدناه تكلفة تراخيص البرمجيات والمعدات المطلوبة لكل خادم:  .67

)Blockchain( دراسة الجدوى الخاصة بسلسة الكتل  .VII

الموجز التنفيذي

إّن أنظمة المعلومات اإلئتمانية الشاملة في مناطق منظمة التعاون اإلسالمي تنحدر ما دون المعايير العالمية بشكل كبير، مع   .68
تغطية السجل الخاصة بنسبة 11 ٪ وحسب من السكان البالغين في عام 2016، إستناًدا إلى بيانات البنك الدولي مقارنًة بـ 66 ٪ 
من التغطية عبر منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD(. وتتمثل رؤية مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال  في 
تمكين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من الحصول على اإلستثمار والتمويل والتنمية التجارية األقوى في 

العالم من خالل المنصة األفضل من نوعها من حيث نمو األعمال وإدارة المخاطر. ويكون السجل اإلئتماني والبنية التحتية عبر 
منظمة التعاون اإلسالمي عالمة مميزة لعروض المراكز بحيث يوّفرا منصة التكنولوجيا باإلضافة إلى البنية التحتية لبيانات اإلئتمان 

التي يمكن االستفادة منها على مستوى البلدان )بالنسبة للعمالء الذين ليس لديهم بنية تحتية إئتمانية أو لديهم بنية تحتية إئتمانية 
إّنما ضئيلة( أو العمالء الذين هم على استعداد لتبادل ذكاء األعمال اإلئتمانية عبر الحدود واإلستفادة منها. وتشكل سلسلة الكتل 

)Blockchain( حاًل لتصنيف البيانات الخاصة وتوافرها لجميع األطراف. باإلضافة إلى ذلك، تكون مكوًنا مهًما في النظام الكلي 
ويمكن استخدامه لزيادة تكامل البيانات، والتأكد من أن تخزين أي بيانات مجمعة غير مركزي وال يمكن تغييره أو تعديله.
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المرجع:
1. Consumer Complaint Database data for 2017: https://lendedu.com/blog/us-heatmap-cfpb-complaints
2. Data breaches before Equifax: https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/4-credit-bureau-data-breaches-predate-2017-equifax-hack/
3. Capital one breach: https://www.consumer.ftc.gov/blog/2019/07/capital-one-data-breach-time-check-your-credit-report
4. Equifax breach: https://epic.org/privacy/data-breach/equifax/

وصف المنتجات والخدمات

تدرس المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان الصادرات خطوة إنشاء منصة لتوفير المعلومات اإلئتمانية للدول األعضاء   .69
في منظمة التعاون اإلسالمي إلى جانب مركز ذكاء أنظمة العمل التخاذ قرارات اإلقراض باإلستناد إلى البيانات. بذلك يقومون 

بسد الفجوة بين تقارير اإلئتمان العالمية والبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سعًيا منهم إلى اإلستفادة من القدرات 
التكنولوجية الجديدة مثل سلسلة الكتل )Blockchain( والتعلم اآللي والذكاء اإلصطناعي في حلولها لزيادة قدراتها على تقديم حل 

كلي وشامل. 

كما تهدف دراسة الجدوى هذه إلى فك تشفير دور سلسلة الكتل في ترقية الحل من أجل توفير إمكانياتها المثبتة المتمثلة في ثبات   .70
المعلومات ومصدرها وسالمة البيانات والالمركزيتها.

المشاكل التي يواجهها المستهلك في مكتب اإلئتمانات

من غير المستغرب أن تكون وكاالت إعداد تقارير إئتمان المستهلك واحدة من أكثر الكيانات غير المحبذة على مستوى العالم. على   .71
سبيل الذكر شركة .Equifax Inc وهي إحدى المكاتب اإلئتمانية الرئيسية الثالثة في الواليات المتحدة األكثر إعتراًضا بشأن المؤسسة 

المالية في عام 2017 في 49 والية وفي العاصمة واشنطن وفًقا لقاعدة بيانات الشكاوى الخاصة بمكتب الحماية المالية 
للمستهلكين. وهذا هو العالم المتقدم الذي نتباحث بشأنه. وتمثل البلدان النامية مكاًنا إلستقطاب مجموعة من التحديات األخرى 

للتعامل معها. ومع ذلك، تضطلع وكاالت اإلئتمان بدور حيوي في اإلقتصاد وال يمكن التقليل من أهميتها. إّنما إذا كان من الممكن 
تحسين أوجه النقص في بناء نظام أفضل، يكون ذلك بمثابة منفعة لألفراد العاديين وللبلد من كافة الجهات. 

المشاكل

مستخدمو البيانات 
مزودو الخدماتالنهائيون

غالًبا ما يتخلى المقرضون عن المخاطرة علًما 
أنهم ال يمنحون إئتماًنا لشخص ليس جزًءا 

من النظام المالي، وإذا فعلوا ذلك فغالًبا ما 
يفرضون أسعاًرا مرتفعة خالل صرف العملة 

أصحاب البيانات

إن المقرضين مستاؤون باستمرار ألنه يتعين 
عليهم مشاركة معلومات اإلئتمان الخاصة 

بالعميل مجاًنا واستعادة البيانات نفسها على 
شكل تقرير عن طريق الدفع لمكاتب اإلئتمان 

عانت أكبر مكاتب اإلئتمان في العالم من 
إختراقات لبياناتها وأصبحت تعاني العديد من 

المخاوف المتعلقة بالخصوصية. في كثير 
من الحاالت أدى هذا األمر إلى فقدان هذه 

المكاتب لسمعتها

في حال حدوث مشاكل أو أخطاء، فإن عملية 
إصالحها ستكون صعبة للغاية وغير مضمونة. 
علًما أنها المشكلة األكثر شيوًعا بين أصحاب 

البيانات

يصبح المقرضون أكثر إستياًء عندما تكون 
البيانات خاطئة وتؤدي إلى اختبار العمالء 

لتجربة سيئة باإلضافة إلى فقدانهم لسمعتهم 
التجارية. وتعتبر سالمة البيانات وصحتها ذات 

أهمية كبرى  

ال يمكن للمستهلكين فعل الكثير لحماية 
أنفسهم من األخطاء أو اإلحتيال. يمكن 

للمستهلك إعداد التنبيهات، وتجميد اإلئتمان 
الخاص به والمراقبة، ولكن وكاالت اإلئتمان ال 
حول لهم وال قوة في معظم الحاالت فتحال 

للمقرضين

يدفع المستهلكون المال للوصول إلى البيانات 
الخاصة بهم والحالة المثلى هي أن يكون 

المستهلكون هم الجهة التي تتحكم ببياناتها 
بالكامل  باإلضافة إلى تسييلها ربما، لكن هذا 

ليس الحال

تختلف البيانات التي تتلقاها وكاالت اإلئتمان 
باختالف المكاتب. قد يكون ألحد أصحاب 

البيانات تحليالت مختلفة صادرة عن وكاالت 
إئتمان مختلفة. ويجدر الذكر أنها من المشاكل 

األكثر إنتشاًرا

مطلوب موافقة فردية لتبادل المعلومات 
اإلئتمانية ولكن يمكن للمقرض طلب مجموعة 
واسعة من المعلومات بناًء على معايير محددة 

الستهداف جمهور كبير بداًل من ذلك 

ال يلتزم المقرضون قانوًنا بإبالغ مكاتب اإلئتمان 
الخاصة بك بسداد مدفوعاتك والتاريخ الخاص 

بحسابك، مما يعني أنه يتعين على االفراد 
التحقق من تقريرهم اإلئتماني والتأكد من 

اإلبالغ  بدقة عن التاريخ الخاص بهم 

إن البيانات التي تتلقاها وكاالت اإلئتمان ليست 
في الوقت الفعلي كما ان تقرير اإلئتمان 

يستغرق وقًتا طوياًل حتى يتم تحديثه بشكل 
صحيح. عموًما تستغرق مدة التحديث من شهر 

إلى شهرين 

إن ألصحاب البيانات رؤية غير واضحة وشبه 
مبهمة لما يحصل مع بيانات اإلئتمان الخاصة 

بهم. إن السجل اإلئتماني الخاص بأصحاب 
البيانات مختلف عن ذلك الخاص بالمقترض.
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يتفاعل أصحاب البيانات بالتزامن
مع مزودي الخدمات لتزويدهم

ببيانات المعامالت المالية عند حدوثها
والتي بدورها يتم تخزينها بشكل مختلف

بين الكيانات المختلفة

السجالت المتاحة عموما

أصحاب البياناتمزودو البيانات

إدارة
حساب اإلئتمان

إدارة
المعامالت

إدارة
النزاعات

تقنية سلسلة الكتل
لتوثيق وإدارة الهوية

وسائل التواصل
اإلجتماعي

اإلقتراض بضمان
الرهن للعقار

مزودو القروض
الصغرى

دفع اإليجار

المؤسسات المالية
غير المصرفية

المصارف

دفعات الفواتير

الحكومة
المحلية

الحكومة
المركزية

الشركات
الكبرى

الشركات
الصغرى

المستهلكون

ويكمن الهدف الرئيسي لمركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال في العبور لتنفيذ عمل وكاالت إئتمان المستهلك بالكامل    .72
في ما يتعّلق بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، نظًرا لكونه هدف من غير السهل تحقيقه، يجب توزيعه إلى 

وحدات والتي عند اكتمالها ستساهم في بناء نظام قوي يمكن دمجه في المستقبل للحصول على نظام متكامل يتمتع بفوائد 
وكاالت االئتمان التقليدية وشبكة ذكاء أنظمة العمل لدعم نظام متعدد األطراف يمتد على أكثر من 50 دولة عضو.

المنتج

تسعى وحدة الخدمات المصرفية اإلسالمية والتمويل إلى جانب منتجاتها دائًما نحو تحقيق المنفعة اإلجتماعية من أجل المصلحة   .73
العامة وتهدف إلى تحسين حياة عامة الناس. لذلك يكون من المنطقي تصميم منتج جديد قائم على القيم نفسها. ومع ذلك، نظًرا 

ألن النظام الموزع المستند إلى البلوك تشين موجود حالًيا على حافة التكنولوجيا، يجب تنفيذه على مراحل لجني أقصى الفوائد. وبناًء 
على ذلك، قمنا بتقسيم حلولنا إلى أربع مراحل وثالث وحدات مع األخذ بعين االعتبار المستقبل القريب. 

ويزيد الحل القائم على سلسلة الكتل من وطأة الحل الرئيسي لتزويده بقواعد أفضل لتكامل البيانات، والتأّكد من أن المستخدمين هم   .74
مالكو بياناتهم الشخصية، وقبل كل شيء، ال مركزية البيانات بطريقة تجعل من الصعب للغاية التالعب بها. وفي المستقبل القريب، 

يمكن توسيع نطاق الحل إلى التسديد التلقائي وتسوية المعامالت بدون تدخل أي طرف ثالث.    

ونظًرا لوجود الكثير من االبتكارات الجديدة في المجال، ندرك أن التكنولوجيا تنمو بسرعٍة فائقة في السنوات المقبلة، على سبيل   .75
المثال القروض الصغيرة. ويتوافر نظام جديد حيث يستخدم المستخدمون منصات اإلقراض الصغيرة القائمة على البلوك تشين 

وتبادل القيمة على شكل عملة مشفرة. إّنه مجرد مثال واحد من بين أمثلة متعددة حيث يتم فتح ُسباًل جديدة للعمل وضمان أن 
لدينا حل للبلوك تشين للتعامل معه ُيبقي النظام المصمم في طليعة التكنولوجيا.  

وحدات المنتج وأصحاب المصلحة

يتم تقسيم منتج سلسلة الكتل إلى أربع وحدات وتتبع كل الوحدات التالية في مراحل التنفيذ. وتتمثل الوحدات األربعة بحسابات إدارة   .76
الهوية والنزاعات والمعامالت واإلئتمان. وتعد إدارة المعامالت وإدارة الحسابات اإلئتمانية جزًءا من المرحلتين الثالثة والرابعة، وبالتالي 

ال تستدعي إجراء مناقشة، ألننا نتوقع حدوث الكثير من التغييرات في المرحلتين األوليين. 

دعنا ندخل في تفاصيل أول وحدتين لهما أهمية خاصة. ومع ذلك، يكون لدينا تطبيق جزئي لنظام إدارة المعامالت الناشط في   .77
المرحلة الثانية للعمل جنًبا إلى جنب مع نظام إدارة المنازعات حيث أننا نحتاج إلى تتبع تفاصيل المعاملة التي يتم رفع النزاع بشأنها.  
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الوحدة األولى – وحدة إدارة الهوية 

إدارة الهوية هي إحدى القضايا الرئيسية في إعداد التقارير اإلئتمانية وال سيما في النظم الموزعة. وثمة ثالث نقاط رئيسية عند   .78
تصميم نظام إدارة الهوية.

أواًل، يجب أن يكون فريًدا من نوعه. وال توجد مصادر يمكن أن يكون لها نفس المصدر. ثانيًا، يجب أن تكون الهوية غير قابلة للتنكر؛ وال   .79
يمكن ألحد استخدام أو نسخ هوية اآلخر. ثالًثا وأخيًرا، ينبغي أن يكون لدينا نظام لتجميع الهويات. على سبيل المثال، شركة مسّجلة 

في دوٍل متعددة لها هوية واحدة لتتبع جميع فروعها.

 

تقوم وحدة إدارة الهوية بتعيين حسابات فريدة من نوعها لجميع األطراف في المعاملة مع مجموعة من المفاتيح العامة والخاصة؛   .80
ما يجعلها إحدى المعرفات الفريدة من نوعها والتي تكون مفيدة للغاية عندما نضيف المزيد من الوحدات إلى النظام. ومن دونها، 

لن يكون لدينا أي وحدة أخرى للبلوك تشين.

الوحدة الثانية – وحدة إدارة النزاعات

مع وجود نظام إلدارة النزاعات، نقوم بمعالجة واحدة من المشاكل األساسية التي فشلت وكاالت ائتمان المستهلك من الجيل   .81
الحالي في معالجتها. التقارير الخاطئة والتقارير الطويلة وعملية الحل التي تتراوح أحياًنا لمدة أشهر وتفاصيل االئتمان غير الصحيحة 

التي تؤدي إلى تقدير مالءة للعمالء تالفة ليست سوى أمثلة قليلة عند التعامل مع هذا الموقف في حاالت العالم الحقيقي.
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ويتم تشغيل جانب سلسلة الكتل في الخلفية عند إثارة نزاع بواسطة موضوع البيانات. فيقوم دفتر األستاذ الفرعي بتسجيل “البيانات   .82
المتنازع عليها” المقدمة من أصحاب البيانات ومشاركتها عبر المشاركين في الشبكة. ويتم التحقق من صحة النزاع من قبل المزود 

المعين الذي كان مسؤواًل عن المعاملة. وفور التوّصل إلى توافق في اآلراء، يتم تحديث التفاصيل بدورها لجميع أصحاب المصلحة. 
وال يتحكم أي من المشاركين في دفتر األستاذ في النزاع بشكٍل عام، ويتم تحديثهم جميًعا بشكل غير متزامن بصرف النظر إذا كانوا 

متصلين في تلك اللحظة، فبيانات دفتر األستاذ غير قابلة للتغيير وتدقيقها أمر سهل للغاية بالنسبة للمنظمين في حال وقوع أي 
مشكلة.

لمحة عامة عن هيكلية األعمال مجتمعة لكلتي الوحدتين

الهدف: إظهار دورة حياة كاملة للمعامالت في أثناء انتقالها عبر النظام في حالة إدارة النزاعات من منظور سلسلة الكتل الذي يأخذ   .83
صاحب بيانات واحد )في هذه الحالة مستهلك عام( لتمثيٍل أسهل.

مزود
البيانات أو المصدر

يتم إرجاع النزاع إلى المصدر األساسي
الذي كان مسؤوًال عن تلك البيانات

المعينة ويتم إخطار هذا المصدر
 بالتحديد التخاذ اإلجراءات المناسبة

يتم إعالم أي صاحب مصلحة آخر في
الشبكة يعنى بهذه المعاملة بأي جديد

فيما يتعّلق بهذا النزاع

مشاركون آخرون في شبكة سلسلة الكتل

أي مزود
للبيانات ذاتها

هيئات
السجالت العامة

المستخدمون
النهائيون للبيانات

مزودو الخدمات
مثال مكاتب اإلئتمان

اإلستهالكي

تتم إثارة النزاع دائًما فيما يتعلق ببعض
المعامالت التي يمكن لصاحب البيانات

اإلطالع عليها كمستخدم نهائي

دفتر األستاذ الخاص بالنزاع
النزاعات

التي أثيرت

صاحب البيانات

لغرض العرض، يتم اختيار المستهلك من

قائمة أصحاب البيانات

تقنية سلسلة الكتل لتوثيق وإدارة الهوية

Only
hash
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لك

ة ا
سل

سل
ة 

ص
من

 تجزئة المعاملة وأي تفاصيل أخرى عند اإلقتضاء

مركز

التحقق من عدم تناسق
البيانات وإثارة نزاع إن وجد

تعتبر البرامج الالمركزية مجموعة من العقود الذكية
المنطقية القابلة للبرمجة خاصة بالشركت. ويمكن أن يكون
لهذه البرامج الالمركزية عقود متعددة ذكية باإلستناد إلى

أعمال الشركة وتشعباتها

نظام تسجيل الدخول
المعياري ولكن
متصل بشبكة
سلسة الكتل

تفاصيل عن تقرير اإلئتمان
من مركز استقطاب البيانات الرئيسي

االتصال بالشبكة

صاحب البياناتالمستهلك

بوابة
المستهلك

أحداث
النزاعات

البرامج
(DApp) الالمركزية 
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عقود مستوفية

البوابة

تزّود شركات مثل مايكروسوفت
وأوراكل واجهات برمجة

التطبيقات          المنتجة مسبًقا لتتفاعل
مع حلول سلسلة الكتل الخاصة بها
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القيمة المقترحة

التمّتع بقواعد قوية لتكامل البيانات تعمل طوال دورة المعلومات حتى تصل إلى المحور الرئيسي للبيانات  •

التتّبع ومحاسبة المعامالت؛ وبالنسبة للمرحلة األولية، سوف نركز على إدارة النزاعات  •

تأسيس العمل األساسي للتكامل في المستقبل من الوحدات النمطية سلسلة الكتل المخصصة للحل والتي يمكن أن تزيد من العرض   •
األساسي. 

منصة سلسلة الكتل واعتبارات البرنامج

تتوافر لدينا منصات متعددة لإلختيار من بينها، كل مع عرض بيع فريد. ويتم تجميع هذه المنصات على نطاق واسع إلى فئتين: منصة   .84
للمرخص لهم ومنصة لغير المرخص لهم. ويتغير نوع البرنامج بناًء على المنصة. كسياسة عامة لمعظم المنصات التي تحتاج إلذن 
للدخول، ثمة إصدار مجتمع مطور للتجارب ونسخة للمؤسسة تكلف رسوم الترخيص. أما بالنسبة للمنصات العامة ولغير المرخص 

لهم تماًما مثل Ethereum، ما من تكلفة على البرنامج أو الترخيص. ويكون المنتج الجاري تطويره على إحدى منصات البلوك تشين 
الجاهزة لالستخدام والتي تكون بمثابة الطبقة األساسية التي يحدث فيها التطوير. 

لقد قمنا بتحليل شامل ألهم المنصات المستخدمة اليوم للمؤسسات. وبناًء على المتطلبات، نكون بذلك قادرين على التركيز على   .85
منصة أساسية إلجراء التطوير عليها. وتختلف األسعار بناًء على نوع المنصة المحددة. وبشكٍل عام، تكون المنصات لغير المرخص لهم 

أقل تكلفة من المنصات للمرخص لهم. ومع ذلك تتمتع المنصات التي تتطّلب إذن للدخول بميزة في السرعة والخصوصية.

للمزيد من المعلومات، يرجى إلقاء نظرة على مصفوفة المقارنة المقدمة.   .86

إستراتيجيات النشر

تماًما مثل أي تكنولوجيا في يومنا هذا، لدينا خيار النشر المركزي أو النشر على السحابة. ويمكننا إنتقاء أي من الخيارين إعتماًدا على   .87
متطلبات العميل.

 Oracle أو Amazon أو Microsoft ثمة طريقتان لنشر منصة البلوك تشين بشكٍل طبيعي. الطريقة السهلة هي استخدام مزّود مثل  .88
الستضافة العقدات والقيام بالمسائل اإلدارية تماًما مثل النشر السحابي. ويؤدي هذا إلى تخفيف األعباء عن كاهل مقدمي الخدمات 

في حين التركيز على تحسين نوعية المنتج. ويشار عادًة إلى هذه الحلول بإسم BaaS )سلسلة الكتل كخدمة(. والطريقة الثانية هي 
تشغيل العقدات الخاصة بالمستخدم واستضافتها في مركز البيانات الخاص بك. ولقد أبرزنا العملية الخاصة بأفضل ثالث منصات 

للبلوك تشين قيد اإلستخدام من قبل معظم الشركات. الـEthereum هي عبارة عن سلسلة كتل عامة ال يتطلب إذن دخول؛ بينما 
تعتبر كل من Corda و Hyperledger Fabric تطبيقات خاصة وتتطلب إذًنا للدخول.



72
تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال

دورة حياة العقود الذكية

ُتعد العقود الذكية جزًءا كبيًرا من النظام بغض النظر عن منصة سلسلة الكتل التي تختارها. فنحن نعتقد أنه اعتباًرا من اآلن، يكون   .89
نظام العقود الذكية لدفتر األستاذ الموزع والذي يتطلب إذن للدخول أكثر منطقية بالنسبة للقطاع في معظم الحاالت. وهو يضمن 

نظاًما آمًنا وخاًصا وقاباًل للتطوير يربط جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومع ذلك، بفضل تطورات المنصات العامة التي تجري بوتيرة 
سريعة جًدا، تكون هذه مسألة وقت وحسب قبل إزالة أوجه النقص الحالية.

Ethereum

Azure
Workbench

IBM

AWS

Local Corda
Node

Corda
TestNet

Chaincore
and Testnet

أكبر االختالفات في النشر على كالود و لوكال 

Deploy on
Ethereum
MainNet

Amazon
Managed

Blockchain
Quorum BlockApps

معد بحسب
طلب العميل

Vanilla

BaaS

اعتبارات التكلفة األولية
أسهل لتجربة ميزات جديدة داخل حدود التكلفة

سهلة اإلعداد كل شيء. يمكن القيام به في يوم واحد 

-1
-2
-3

.التكلفة األولية خالية تماما
.أسهل لتجربة دون قلق التكلفة 

.من الصعب إعداد كل شيء من الصفر 

-1
-2
-3

لوكالكالود

BaaS

Baas نوع

R3 Corda

Hyperledger
Fabric

Custom or
Vanilla

مايكروسوفت

أزور

مايكروسوفت
أزور

مايكروسوفت
أزور

أوراكل

 )Local Etherum Node) إعداد عقدة ايثيروم المحلية  

ثم إجراء اختبار فوري عليها للبرنامج

اختبار على شبكات تم تزويدها مسبًقا من
Etherum مثال Kovan أو Rinkbey

BAAS أو تطبيق آخر

BAAS أو تطبيق آخر

مركز بيانات

مركز بيانات

BAAS أو تطبيق آخر

منصات سلسلة
الكتل وأنواع التطبيق

محلي

محلي

محلي

تسجيل الشروط

يسجل العقد الذكي شروط

العقد بين و على دفتر
األستاذ الموزع المشترك

بين جميع المشاركين
والمصادق عليه من

قبل المدققين

Alice و Bob 

األطراف التي تقوم بإجراء المعامالت

خدمات
أوراكل

التواصل مع األنظمة
الداخلية والخارجية

التقييمالتنفيذ الذاتي

Alice Bob

Alice Bob

 يتصل العقد الذكي
 بأنظمة المصارف
 الداخلية أو العالم

 الخارجي، على سبيل
 المثال: رصيد الحساب

 وأسعار األسهم
وغيرها

 ينتظر العقد العوامل
 الخارجية لتقييم

 الشروط المحددة
مسبًقا

 ويوفر بيانات لإلمتثال
واإلبالغ

المنظمون/المدققون
المنظمون/المدققون

 المصارف/أسواق رأس
المال/شركات التأمين

 يتم تنفيذ العقد
 الذاتي عند استيفاء

 الشروط عبر
المشغالت

 ويوفر بيانات لإلمتثال
واإلبالغ
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تحديد التوقعات والحقائق

بينما نواصل هذه الدراسة، من المهم ضبط التوقعات على الوقائع الحالية في مساحة سلسلة الكتل. وتعد تكنولوجيا سلسلة الكتل   .90
حالًيا في طليعة اإلبتكار، وبالتالي فهي في حالة تغير مستمر مع التطورات الجديدة التي تحدث بوتيرة سريعة جًدا. ويتم إضافة ميزات 

جديدة من قبل العديد من الشركات والمساهمين المستقلين على منصات مختلفة. إّن توحيد التقنيات واألدوات وأساليب العمل 
هي أيًضا قيد التقّدم. وكما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، يستغرق األمر وقًتا في التكنولوجيا والقطاع للمضي قدمًا والحصول 

على ميزات موّحدة. وإذا انتقلنا من التكنولوجيا ونظرنا إلى القطاع ككل، يتضح لنا إّنه لدينا حالًيا العبون محدودون جًدا يقّدمون 
خدمة التقارير اإلئتمانية القائمة على أساس سلسلة الكتل. وتبحث معظم الشركات الناشئة في هذا المجال عن زعزعة ثبات وكاالت 

 Springو Guppyو Kivaو Colendiو Bloom :اإلئتمان في السوق. ونذكر فيما يلي بعض الشركات الناشطة في هذا المجال ومنها
.Cerved & Enigmaو Labs

ملخص عن التوقعات بحسب تقرير مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال: 

)P41( – تشير التوقعات إلى أّن حوالي 50,000  مستخدم سيقومون يومًيا بالدخول على المنصة في السنوات الخمس القادمة  •

)P41( – قواعد بيانات منفصلة لتبادل البيانات داخل البلدان وعبر منظمة التعاون اإلسالمي  •

)P41( – قاعدة بيانات قابلة للتوسع في ظّل التحسينات التي أجريت على مر السنين لتعزيز سهولة اإلستخدام  •

)P41( – يجب أن تستوعب قاعدة البيانات حوالي 100,000  سجل على األقل  •

)P41( – أمن البيانات القياسية وقواعد الولوج التي يجب تنفيذها  •

تقرير قياسي صادر عن مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال - البيانات: اإلسم واإللتزامات المالية القائمة والقروض وتقرير صادر   •
)P39( – عن الشركاء التجاريين وتقديرات اإليرادات، إلى جانب مصادر البيانات البديلة

•  يتحمل المشتركون أعباء التقرير القياسي من مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال وفًقا لمحضر اإلجتماع

.)P39( – يمكن أن تتصدى مصادر البيانات البيانات غير الصحيحة وتثير النزاعات  •

تخطيط التوّقعات مقابل الواقع مع سلسلة الكتل في الظروف الراهنة: 

يعمل حل سلسلة الكتل بشكل أفضل مع األنظمة المتعددة األطراف. وقد نحتاج إلى شركاء من جميع شرائح القيمة؛ من مزودي   •
البيانات إلى مواضيع البيانات وموفري الخدمات إلى جانب المستخدمين النهائيين

ال يعمل حل البلوك تشين بمعزل عن غيره ال بل يحتاج إلى أن يتالزم مع مجموعة من تقنيات الويب للعمل مًعا. على سبيل المثال، يتم   •
بناء واجهة المستخدم تماًما مثلما يحدث اليوم. ويتم استخدامها لتعزيز عملية تطوير النظام

بغض النظر عن حل سلسلة الكتل، ثمة اعتبارات لتخزين البيانات الكبيرة التي يجب مراعاتها. ويقع اإلختيار بالتالي سواء على مراكز البيانات   •
المخصصة أو على أي مزودي سحابة. ويكون خيار السحابة أبسط بكثير من منظور النشر

تختلف بنية حل البلوك تشين بناًء على المنصة )عامة/خاصة/تحالف(. وتحصل تغييرات على المستوى األساسي بناًء على المنصة   •
المستخدمة. وبالتالي، من المهم جًدا اختيار منصة وشريك مناسبين

يرجى األخذ بعين اإلعتبار أن أي “بيانات” يتم حفظها على سلسلة الكتل هي دائمة وال يمكن حذفها. كما يعتمد أمن مقاربتنا على أمن   •
أوليات التشفير

من المستحسن اإلمتناع عن حفظ بيانات اإلئتمان الفعلية في العقود الذكية أو في نظام الملفات الكوكبية IPFS، وبداًل من ذلك   •
اإلعتماد على الهاش ذي الصلة

• ُتعد حلول سلسلة الكتل غالًبا في اإلصدارات التجريبية أو اإلنتاجات المحدودة. والسبب بسيط يكمن في أّنها تكنولوجيا غير خاضعة لإلختبار

يتم اقتراح حلول سلسلة الكتل بشكٍل عام من قبل مزودي الخدمات على شكلين:   •

إعادة تصّور بيان المشكلة بالكامل والضحض بكافة اإلتفاقيات والتوصل على معالجة جديدة لألعمال الستيعاب التكنولوجيا. وفي   o
بعض األحيان، كل ما يتطلبه األمر هو بعض التعديالت الطفيفة، وفي أحياٍن أخرى تكون عملية اإلصالح شاملة

بناء الحل خطوة بخطوة والتقدم مع التكنولوجيا مع تقدم القطاع لألمام. وأفضل مثال هو البيانات الالمركزية. وفي الوقت الحالي،   o
ُيفرض على الحلول استخدام قواعد بيانات المعالجة المركزية مثل SQL، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا في المستقبل القريب مع 
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المرجع:

5. Kiva Protocol: https://www.kiva.org/protocol
6.	 Kiva	Protocol	in	Sierra	Leone:	https://cointelegraph-com.cdn.ampproject.org/c/s/cointelegraph.com/news/nonprofit-launches-blockchain-platform-for-credit-

history-in-sierra-leone/amp
7. Bloom Protocol: https://bloom.co/identity
8. Spring Labs: https://www.springlabs.com/
9. Colendi Protocol: https://www.colendi.com/
10. Challenges in Smart Contract: https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/smart_contracts_paper_long_0.pdf

التحديات المشتركة

التحديات التكنولوجيةالتحديات القانونيةالتحديات التنظيمية

الحكم الخاص
التحديات التنظيميةبسلسلة الكتل

في القوانين المطبقة عدم وجود مواهب
في العقود الذكية 

قابلية
التوسع في سرعة التنفيذ 

العمل المشترك
 مع النظم القديمة

العقود الذكية
عدم مرونة

المستخدمين والمعامالت
خصوصية وأمن

المرحلة األولىالمرحلة الثانيةالمرحلة الثالثةالمرحلة الرابعة

المعرف
الفريد

نقل المعرف 
الفريد إلى

سلسلة الكتل

تتبع 
المعامالت على
سلسلة الكتل

التقارير
اإلئتمانية على
سلسلة الكتل

دمج نماذج 
جديدة من
األعمال

 من المتوقع أن تفتح طرق جديدة 
 متعددة لألعمال مع مرور الوقت. ومن

 األمثلة على ذلك اليوم اإلقراض المشفر
 الذي يهدف إلى استبدال اإلقراض

 التقليدي القائم على الضمان، مما يتيح لنا
فرصة لدمج ممارسات جديدة في نظامنا

 يمكن اآلن استخدام المعرف الفريد لعبور 
 اإلرتباط مع المعامالت التي نشأت

 واستقبلها صاحب بيانلت معين. ويساعدنا
 ذلك في إثبات مصدر أي معاملة في

 النظام دون الخوف من التالعب بالبيانات
في أي مرحلة

 نقل المعرف الفريد في نظام قائم على 
 سلسلة الكتل. ويعتمد إختيار بنية النظام
 على المنصة األساسية التي تم اختيارها.

 ويمكن السماح للنظام أو عدم السماح له
 بالولوج بناًء على متطلبات العميل

 المحددة

 بناء معرف فريد يمكن استخدامه كنقطة
 واحدة لتتبع جميع أصحاب البيانات بشكل

 فردي وجميع فروعها الفرعية. ولن
 يتضمن هذا المعرف الفريد أي مكونات

 من  منظور سلسلة الكتل. ويكون الهدف
 هو إحضار أصحاب البيانات تحت معرف

مشترك

بروتوكوالت أحدث مثل نظام الملفات الكوكبية IPFS  و Swarmالتي تكتسب أهمية وتصبح أكثر فأكثر سهلة اإلستخدام. 

نحن نقترح الطريقة الثانية ألنه من األفضل اإلستفادة من النماذج التكنولوجية الحالية مع مراعاة المستقبل القريب.  •

التحديات الرئيسية مع اعتماد العقود الذكية في جميع أنحاء العالم:

خطة العمل المجدولة والمخطط لها

نهدف من خالل هذا القسم إلى توفير إطار عمل رفيع المستوى لتنفيذ المنتج أو الخدمة قيد المعالجة. فقد قمنا أدناه بتحديد   .91
مؤشرات التطور البارزة واألطر الزمنية إلستكمالها كدليل توجيهي وحسب. وال يهدف هذا القسم إلى تضمين جدول تفصيلي حيث 

يتم تطويره في أثناء تخطيط المشروع في حالة الموافقة على هذه المبادرة.

كما سبق ذكره في األقسام السابقة، سيتم تقسيم سير العملية على نطاق واسع إلى أربع مراحل للتنفيذ. ويكون لكل مرحلة   .92
اعتبارات التكلفة الخاصة بها بناًء على متطلبات معنّية. إّن المراحل هي مجرد مبادئ توجيهّية موضوعة ضمن إطار محدد ومرنة 

بطبيعتها؛ ويمكن تغييرها على أساس المدخالت المحددة والمشاورات المستقبلّية مع الشركاء.
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المجموع وصف التكلفة 

أع60,000$ سنويًا 
Blockchain Cloud Service (BaaS) 

Plus Ongoing ICT Support

$10,000
Initial setup/configuration

One-Time cost

المرحلة األولى

لن تتضمن المرحلة األولى منهًجا قائًما على سلسلة الكتل إنّما تعمل على إنشاء نظام طبقة أساسية متوافقة والمعايير الحالية   .93
مع القدرة على وصل نظام سلسلة الكتل )يتم تطويره في المرحلة الثانية(. ويتم إجراء الحل الفعلي لهذا األمر باستخدام بنية تقنية 

مفّصلة تتعلق بمزيد من التفاصيل عند نشوئها بناًء على المتطلبات.

المرحلة الثانية

في هذه المرحلة، سنواصل دمج البصمة الرقمية الفريدة )UDF( مع نظامنا الجديد القائم على البلوك تشين إلى جانب التشغيل   .94
الجزئي لبعض المكونات األخرى. وبناًء على األبحاث األولية، قمنا بتقسيم النظام المقترح إلى ثالثة مكونات. ومع ذلك، ووفق 

اإلفتراضات الحالية، سنعالج بشكل عام مكّون واحد وحسب؛ وهو إدارة الهوية ألنه سيكون من األسهل نسبًيا تعديله وفًقا 
لالحتياجات المحددة على عكس المكونات األخرى. 

وتندرج فيما يلي بعض األهداف التي سيتم اإلرتكاز عليها في هذه المرحلة.  .95

واجهة سهلة اإلستخدام لتجريد التشفير األساسي. ويجب أال يواجه األشخاص الذين سيستخدمون هذه الواجهة والمستخدمون   •
الحاليون أي عراقيل إضافّية عند استعانتهم بالنظام. ويكمن الجهد المبذول في الحفاظ على طبيعته البسيطة والسلسة.

ا )GTI(. وينّص  التكامل التام للبصمة الرقمية الفريدة لمصدر البيانات مع نظام البلوك تشين القائم على الهوية الموثوق بها عالميًّ  •
عقد إدارة الهوية على هذا الجزء من النظام.

أخذ مجموعة فرعية من المعامالت من أطراف محددة وتكاملها مع إدارة المعامالت الخاصة بنظام سلسلة الكتل. ويشكل ذلك   •
برنامجنا الرائد، ونظًرا للنتائج التي نحققها، نتخذ قرارات بشأن عدد األجزاء التي نريدها في المرحلة الثانية ومقدار األجزاء التي سيتم 

دفعها إلى المرحلة الثالثة.

العقود الذكية المسؤولة عن إدارة الهوية وإدارة الحسابات اإلئتمانية وإدارة المعامالت. ستساعد إدارة الحسابات االئتمانية في   •
تبسيط بعض األنشطة المنتظمة إلى حد ما بين المؤسسات المالية والمقترضين وأتمتها، بينما تحتفظ إدارة المعامالت بإستمارة 

تشمل جميع المعامالت التي تجري في النظام وتساعد على تتبع البيانات مثل األصول بشكل مستمر.

التفاصيل المالية )إستضافة سلسلة الكتل وإعدادها(

يوضح الجدول أدناه تكلفة استضافة حل سلسلة الكتل الذي تمت إضافته هنا على أّنه اختياري في حال تقرر متابعة تنفيذ الحل   .96
على البلوك تشين بناًء على دراسة الجدوى أعاله.  

اإلفتراضات  .VIII

يفترض هذا التقرير أّن مشاركة البيانات خارج حدود البلدان مخّول من قبل البلدان األعضاء المعنّية  •

سوف يتضمن مستودع البيانات المركزي معلومات إئتمانية للشركات وحسب، وليس المستهلكين  •

الدمج: إفتراض 10 مصادر للبيانات ألغراض التكامل في بداية المشروع  •

يفترض أن سعة األجهزة تستوعب معلومات عن ثالثة دول  •

ال يتم اعتبار الشبكة والبنية التحتية األخرى في المعّدات والبرامج الموصى بها  •

سيكون لدى السجالت اإلئتمانية الوطنیة/مركز استقطاب البيانات الجغرافية المحلية للسجالت اإلئتمانية الذي سبق أن تم إنشاؤه واجهة   •
تطبيق برمجّية یمکن أن يقوم مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال بطلبه السترداد معلومات عن الشرکة التي قامت بتقديم 

طلب الحصول على العقد
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• افتراض عملية تطوير خمس مراكز بيانات في قسم التحليالت وذكاء أنظمة العمل

• من المفترض أن تتّم إدارة طريقة الدفع الخاصة بالمشتركين بين موظفي مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال واألعضاء 
المسجلين فيها بشكل خاص )أي ليس عبر النظام(

• بالنسبة إلى التعافي من الكوارث، نفترض أن البلدان األخرى ستعكس نفس المنصة، وبالتالي لم تضيف خصائص التعافي من الكوارث 
واسترداد التكاليف المكبدة.

• البلوك تشين:

عضوان على السلسلة  o

500 معاملة في الساعة.  o
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الملحق I - نضج المعلومات االئتمانية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

نسبة السكان فيالمنطقةالبلد
 السجل العام

نسبة السكان في 
المكاتب الخاصة

%0%77منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىتركيا

%76%62شرق آسياماليزيا

%0%72شرق آسيابروناي دار السالم

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول دولة اإلمارات العربية المتحدة
%54%9مجلس التعاون الخليجي

%52%0آسيا الوسطىكازاخستان

%0%52شرق آسياإندونيسيا

%51%51منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىإيران

%0%51إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالغابون

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول المملكة العربية السعودية
%48%0مجلس التعاون الخليجي

%0%39أوروبا الشرقيةألبانيا

أكثر من 1%%36آسيا الوسطىأذربيجان

%36%0آسيا الوسطىطاجكستان

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول الكويت
%31%15مجلس التعاون الخليجي

%31%0آسيا الوسطىقيرغيزستان

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول قطر
%0%31مجلس التعاون الخليجي

%28%0آسيا الوسطىأوبكستان

%0%28منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىتونس

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول البحرين
%26%0مجلس التعاون الخليجي

%25%0منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىالمغرب

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول عمان
%0%23مجلس التعاون الخليجي

%0%23جنوب آسياالمالديف

%0%22منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىلبنان

%22%7منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىمصر

%16%0األمريكتان جنوبغويانا

%6%9جنوب آسياباكستان

%0%8إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالكاميرون

%0%8إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىجزر القمر
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%8%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىنيجيريا

%0%7منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىالسورية

%0%7إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىموريتانيا

%7%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىأوغندا

%0%5إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىموزمبيق

%0%3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىالجزائر

%0%3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىاألردن

%0%2إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىتشاد

%2%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىساحل العاج

%2%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالسودان

%0%2إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىسيراليون

%0%1منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىاليمن

%0%1جنوب آسيابنغالدش

%0%1جنوب آسياأفغانستان

%0%1إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىبينين

%1%1إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالسنغال

%0%1إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىتوغو

%0%1منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىليبيا

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىجيبوتي

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىبوركينا فاسو

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالنيجر

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىغينيا-بيساو

%0%0آسيا الوسطىتركمانستان

%0%0منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىالعراق

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىغامبيا

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىغينيا

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىالصومال

%0%0إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىسورينام

%0%21منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - دول أخرىفلسطين

المصدر:  دينار ستاندارد تحليل على أساس بيانات مؤشرات التنمية العالمية للعام 2017 عن تغطية السجالت االئتمانية العامة )% من 
البالغين( وتغطية مكتب االئتمان الخاص )% من البالغين(
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