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 ألفرادلتقرير االئتماني محتوى الشرح 
 

كذا و من الجهات األعضاء  I-Scoreعلى البيانات المقدمة إلى  ةتقارير االئتمانيبالتعتمد دقة ونوعية البيانات الواردة 
  و استخراج اإلطالعهدف بالتي  عملية البحث و االستعالم عن العميلالمستعلم أثناء البيانات المدخلة عن طريق 

 .ةتقارير االئتمانيال

 

 
 

     اسم التقرير تقرير تفصيلي أفراد 
يجب على المستعلم االحتفاظ برقم  تقرير النظام لكليعد أليا من رقم فريد  رقم التقرير

إمكانية استعادة التقرير مرة / الحسابات/ التقرير وتسجيله من أجل المراجعة
 ثانية

 
 تاريخ استخراج التقرير من النظام التقرير استخراج تاريخ 

 رقم خاص لكل مستعلم محدد من قبل الشركة كود المستعلم 
 *معايير البحث المستخدمة 

البيانات المستخرجة بناء تعتمد دقة 
 .علي البيانات المخلة لالستعالم

 محددات البحث المدخلة من قبل المستعلم الستخراج التقرير 
 االسم المدخل -

 تاريخ الميالد المدخل  -

 ....( -رقم رمزي -رقم قومي) البيان التعريفي  -
الواردة بالتقرير و بناء علي البيانات  053-033مؤشر رقمي يتراوح بين  التقييم الرقمي 

 يعكس درجة المخاطر المتوقعة
فقط في حالة ) سبب تأثر التقييم 

 (525التقييم أقل من 

 تم عرض سببين الرئيسين المؤثرين علي احتساب التقييم الرقميي
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 .اسم العميل في حالة مطابقة البيان مع مصلحة األحوال المدنية االسم طبقا للرقم القومي 
 اسم العميل كما تم اإلقرار عنة من الجهات ألخر إقراراالسم طبقا 

 نوع العميل ذكر أو أنثي النوع 
 تاريخ ميالد العميل كما أقر عنه تاريخ الميالد 

 الحالة االجتماعية العميل كما أقر عنه الحالة االجتماعية 
 جهةاسم / رقم المحمول /رقم الهاتف

 االليكترونيالبريد / الجنسية / العمل
 بيانات الشخصية للعميل كما أقر عنها

 .عنوان العميل في حالة مطابقة البيان مع مصلحة األحوال المدنية العنوان طبقا للرقم القومي
 عنوان العميل كما تم اإلقرار عنة من الجهات  2و عنوان  1عنوان 

 

 
 الرقم القومي للعميل  الرقم القومي 
 األجانبفي حالة العمالء  جواز السفر 
 .الشخصية أو بصفات مختلفة بصفتهالرقم الرمزي للعميل سواء   0 – 2 – 1الرقم الرمزي 
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 يتم عرض عدد التسهيالت السارية بالتقرير فقط عدد التسهيالت السارية 

 يتم عرض عدد البنوك المقرة للتسهيالت السارية عدد البنوك المقرة 
 السارية بدون بيانات البنك المركزي تللتسهيالإجمالي الحدود االئتمانية  إجمالي الحدود االئتمانية 

 السارية بدون بيانات البنك المركزي تللتسهيالاالئتمانية  األرصدةإجمالي  إجمالي األرصدة 
 عدد الشيكات المرتدة الخاصة بسداد االئتمان فقط عدد الشيكات المرتدة 
 يك مرتد الخاص بسداد االئتمان فقطتاريخ أخر ش تاريخ أخر شيك مرتد 

 

 
 سبب االستعالم بناء علي اختيار المستعلمين عن العميل  سبب االستعالم 

 من استعالم بنفس السبب من نفس الجهة أكثرالعدد في حالة  عدد االستعالمات 
 التي قامت باالستعالم  اتالجه أنواع الجهة 

 (شهر 12يتم عرض البيان ألخر ) تاريخ االستعالم  تاريخ االستعالم 
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 جدول منفصل لكل تسهيل ائتماني و بين نوع التسهيل الممنوح االئتماني تفاصيل التسهيل 
 مشتركة بالشركة  جهةكود لكل  الجهةكود 

 تاريخ الموافقة علي التسهيل االئتماني تاريخ المنح 
 الحد االئتماني الممنوح للعميل  الحد االئتماني 

 عملة منح االئتمان  العملة 
 قيمة سداد القسط حسب دورية السداد قيمة القسط 
 ائتمان تم استخدامه فقط مع نوع تسهيل بطاقة ائتمان  أعلي أعلى ائتمان 

 المبلغ المتبقي سدادة  الرصيد 
 مدة القرض بالشهور مدة القرض 
 ...(-ربع سنوي -شهري)دورية السداد  نوع السداد 

 تاريخ أول استخدام للتسهيل   تاريخ أول صرف 
 عدد أيام التأخير في السداد عن موعد االستحقاق عدد أيام التأخير 

 (دفعة متأخرة 2= يوم تأخير و نوع السداد شهري  53) المتأخرة األقساط عدد  المتأخرة  األقساطعدد 
 المبالغ المتأخرة علي العميل في السداد المبلغ المتأخر 

 أخر مبلغ قام العميل بسدادة  أخر مبلغ تم سداده
 تاريخ أخر سداد قام به العميل  تاريخ سداد أخر 

 ...(-ضامن -اإلضافيةحامل البطاقة ) يتم عرض عالقة العميل بالتسهيل  عالقة العميل بالتسهيل 
 طبقا لعدد أيام التأخير ..(  -سيئ -دون المستوى -منتظم) تصنيف التسهيل  تصنيف التسهيل 
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 في حالة قيام العميل بطلب تعديالت بالتسهيل االئتماني تاريخ تعديل التسهيل 
 بالتسهيل االئتماني تسوياتفي حالة قيام العميل بطلب  تاريخ تسويه التسهيل 

 المبالغ التي تم اإلقرار عن إعدامها من الجهات المقرة  معدومة  ديون
 ..(-وفاة العميل -صعوبة العثور علي العميل)خفض الدين يوضح الحقل سبب   خفض الدينسبب 

 المبالغ التي تم اإلقرار من الجهات المقرة بإعفائها  مبالغ تم إعفائها  
 ( امتياز حكومي -كوارث طبيعية)لمبلغ يوضح الحقل سبب إعفاء ا من ا سبب إعفاء من المبلغ 

 في حالة رفع الجهة المقرة إجراء قانوني داخلي عن العميل اإلجراءات القانونية 
 ( مغلق  -غير ساري -معلق -ساري) هيل سالموقف الحالي للت موقف التسهيل 

 القانونية الداخليةفي حالة اإلبالغ عن اعتراضات من العميل علي اإلجراءات  باالعتراض  إخطار
 والبروتستفي حالة وجود بيانات خاصة بالكمبياالت   والبروتستتاريخ بيان 

 ..(-دمج قروض -سداد معجل) غلق التسهيل االئتماني  أسباب سبب غلق التسهيل 
 حقل خاص في حالة طلب البنك المقر بإضافة بيان يحتوي على أي مالحظات خاصة مالحظات 

 تاريخ اإلقرار الشهري تاريخ اإلقرار 
 علي مدى تاريخ التسهيل االئتماني تأخيرأكثر عدد أيام  أكثر عدد أيام تأخير 

تاريخ اإلقرار عن أكثر عدد 
 أيام تأخير 

 في تاريخ التسهيل االئتماني تأخيرتاريخ اإلقرار عن أكثر عدد أيام 

 في حالة رفع شكوى علي البيان المذكور رقم الشكوى 
 الشكوى علي بيانات التسهيل تاريخ رفع  تاريخ رفع الشكوى 
-تسهيل غير خاص بالعميل –خطاء في تاريخ التسهيل ) تفاصيل الشكوى المرفوعة  تفاصيل الشكوى 

)... 
 ...(-تم حلها –تحت الدراسة ) موقف الشكوى  موقف الشكوى 

تاريخ اتخاذ اإلجراءات 
 الداخلية 

 في قيام البنك بإجراءات قانونية داخلية 

 إجراء رئيسي بإجراءات قانونية داخلية إجراء رئيسي
 إجراء فرعي باإلجراءات القانونية الداخلية إجراء فرعي 
 تاريخ اإلبالغ باإلجراءات القانونية الداخلية تاريخ اإلبالغ
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تاريخ التسهيل 

 االئتماني 
تسهيالت لل 22شهر للساري و  10تسهيل التاريخ االئتماني لمدة يتم عرض بعد كل تفاصيل 

  ةمغلقال
 المبالغ المتأخرة عن موعد السداد لكل شهر  المبلغ المتأخر 

 أيام التأخير عن موعد السداد لكل شهر  عدد أيام التأخير 
التأخير عن موعد  طبقا لعدد أيام..(  -سيئ -دون المستوى -منتظم) تصنيف التسهيل  تصنيف التسهيل 

 السداد لكل شهر
 

 االئتمانية  تعدد أيام التأخير للتصنيفا
 تمويل عقاري 

 منتظم سداد  يوم 03حتى 

 سداد دون المستوى  يوم 03- 01 
 سداد مشكوك فيه  يوم 153- 01

 (في سداد القرض تأخرأصبح هناك )سيئ  يوم 153أكثر من 
 قروض استهالكية 

 سداد منتظم  يوم 03حتى 

 سداد دون المستوى  يوم 03- 01 
 سداد مشكوك فيه  يوم 123 - 01

 (أصبح هناك تأخر في سداد القرض)سيئ  يوم 123أكثر من 

 بطاقات ائتمان

 سداد منتظم  يوم 03حتى 
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  أ  سداد دون المستوى يوم 53 - 01 
  ب  سداد دون المستوى يوم 03 – 51
 أ  فيه سداد مشكوك  يوم 123 – 01

 سداد مشكوك فيه ب يوم 153 – 121
 (عن موعد االستحقاقأصبح هناك تأخر في سداد )سيئ  يوم 153أكثر من 

 
 

 
تفاصيل البيان 

 المجمع  
أكثر )المقر بها من البنوك للبنك المركزي المصري  للبياناتيتم عرض البيان المجمع طبقا 

 (ألف جنية 03من 
 البنك المركزي تبإقراراالخاصة ضمانة  10 إلي 1من  تاإلقراراطبقا لبنود  نوع الضمان 
 عدد البنوك المبلغة لكل بند من البنود  عدد البنوك 
 ( المبلغ باإللف) إجمالي الحدود المصرح بها لكل بند من البنود  حد التسهيل 

رصيد التسهيل 
 االئتماني 

 (المبلغ باإللف) البنود إجمالي األرصدة المصرح بها لكل بند من 

من  13يتم اإلقرار بعد يوم ) من البنك المركزي المصري البيانات اإلقرارات الشهرية بتاريخ  تاريخ اإلقرار 
 (كل شهر

 
بيانات القوائم 

 السلبية  

 
يتم عرض أخر موقف ) يتم عرض بيانات القوائم السلبية للعمالء المسجلين بالرقم القومي 

 ( فقط لكل بيان
 اسم البنك المدرج للعميل بالقوائم السلبية و الفرع  الفرع / اسم المصرف
 نوع التسهيل كما أقر به نوع التسهيل 
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 (موضحة بالجدول التالي)قطاعات  5يتم تقسيم البيانات القانونية إلي  نوع البيان القانوني 

 يتم عرض اسم البنك   المصرف اسم 
 تاريخ الموافقة الداخلية بالبنك على رفع إجراء قانوني تاريخ الموافقة 

 المبلغ المتبقي علي العميل  الرصيد 
 تاريخ اتخاذ البيان القانوني المشار إلية  تاريخ البيان القانوني 

 اإلجراءات طبقا لألكواد المبلغة الي البنك المركزي المصري  الفرعي / اإلجراء الرئيسي 
 الشركة إليتاريخ إرسال البيان من البنك المركزي  تاريخ اإلقرار 

 
 تقسم اإلجراءات تحت العنوانين الرئيسية التالية  بناء على األكواد اإلجراء الرئيسي طبقا لتعليمات البنك المركزي 

 تعامل حظر عمالء

 ذمة إبراء دون مديونياتهم أعدمت عمالء 1

 السداد عن متوقفون عمالء 2

 قضائية إجراءات عمالء

 البنك من مرفوعة قضائية إجراءات عمالء 3

 خارجية جهات من قضائية إجراءات 4

 بخسائر ةرضائي تصفية/  تسويات عمالء

 المبلغ التي تم إقرار عن منحة للعميل  حد التسهيل 
 ..( -عميل ضامن  -عميل ائتمان)  نوع العمالء 

 2312ليناير  132اإلجراء الرئيسي طبقا للمنشور رقم  إجراء رئيسي 
 2312ليناير  132اإلجراء فرعي  طبقا للمنشور رقم  إجراء فرعي  

 مديونية أخر تاريخ قيام العميل بسداد   أخر سدادتاريخ 
 ( يتم اإلقرار بصفة أسبوعية)  من البنك المركزي المصري البيانات لإرساتاريخ  تاريخ اإلقرار 
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 التسويات عمالء 5

 للبنك خسائر عنها نتج رضائية تصفية محل عمالء 6

 اإلفالس من الواقي الصلح دعاوى/  خسائر بدون رضائية تصفية عمالء

 للبنك خسائر عنها ينتج لم رضائية تصفية محل عمالء 7

 اإلفالس من الواقى الصلح دعاوى عمالء 9

 جدولة عمالء

 الجدولة عمالء 8

 منتظمين الغير العمالء مديونية سداد
 منتظمين الغير العمالء مديونية سداد 11

 
   
  


