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 چکیده

در دهه اخیر استفاده از رویکرد متعارف و سنتی در اعتبارسنجی کارت اعتباری با توجه به پیچیدگی موضوعاتی مانند ریسک 

 یفیک و یکم اطالعات از استفاده با افراد 6اعتباریول شده است در این بین نمره بشدت متح  5گیریهای تصمیمو نظریه 4رفتاری

ها و یا سایر . لذا بانکگرددیم مشخصاعداد  قالب در تعهداتشان موقع به یفایا یبرا شده، فیتعر یلوژومتد کی اساس بر و

گیری در اعطای اعتبار و تسهیالت به مشتریان تصمیمسازی بندی قادر به بهینهمندی از این رتبهمؤسسات مالی اعتباری با بهره

و همچنین اطالعات رفتاری برخی  متداول یاعتبار اطالعاتحجم زیادی از   با راًیاخرویکرد متعارف اعتبار سنجی د. گردنخود می

پیشرفته و جایگزینی  ، که این امر موجب شده است که این رویکرد جای خود را به رویکردهایاست شده مواجه کنندگانمصرفاز 

ها بصورت پیوسته بوسیله ابزار و این حجم انبوه داده هستند، بدهد. 7های اعتبار سنجی بر پایه ابردادهکه معروف به سیستم

 شوند. عملکردهای اجتماعی گردآوری میاینترنت و رسانه ،کارتهای وفاداری مشتریان ،هایی مانند کارتهای اعتباریفناوری

 دیخر مکان، افراد های آنالین و حضوریدیخر مورد در یاعتبار ماتیتصم مبتنی بر هادادهاین ابر  با وجود یعتبارسنجا یابزارها

 ،ندارند یارتباط اعتبارشان با میمستق بطور که یگرید مختلف عوامل وآنها  استفاده مورد نینالآ یاجتماع رسانه یهاشبکه ،اآنه

جلو در بررسی اعتبار سنجی ها به عنوان یک گام روبهه ارائه روش بومی شده استفاده از ابردادهپیشبرد اصلی این مقال .باشدمی

 اعتبارسنجی های جایگزین جدیدهای سنتی متداول و روشبا مقایسه روشبه آنها است. در این بین  یمشتریان و ارائه نمره اعتبار

و همچنین برای سیستم بانکی کشور  هایکردهای جدید در دوران ابر دادهمندی از روبهرهو چگونگی به لزوم ها براساس ابرداده

  پردازیم.میهای موجود برخی از چالش
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 مقدمه

توانند سوددهی یشنهادات متفاوت به هر دسته میبندی افراد متقاضی وام و ارائه پها دریافتند که با ردهبانک 1990از اوایل دهه 

توجهی به این قضیه کرده های اخیر پیشرفت ابزارهای ارتباطی همانند تلفن و اینترنت کمک قابلخود را افزایش دهند. در سال

گیرنده پیشنهاد متفاوت و مجزایی بدهند. بنابراین تغییر هدف دهند که به هر وامها میاست. این ابزارها این امکان را به بانک

شده و نرخ بهره متعلق به آنان شده های ارائهتنوع خیلی بیشتری در وامسازی ریسک به حداکثرسازی سود باعث ها از حداقلبانک

های ای موفق است که نرخ هایش نه تنها ریسک مربوط به متقاضیان بلکه هزینهدهندهوام ،دهندگاناست. در رقابت میان وام

های جدید مانند تکنولوژی از گیریبهره با که داندریافته هابانک اخیر هایسال در اش را هم منعکس نماید.های کاربردیاستراتژی

 این بانک به روش این. کنند ایجاد گیرندهوام و بانک بین خصوصی معامله و شرایط یک وام متقاضی هر برای توانندمی اینترنت

 متداول بهره نرخ رد تخفیف شامل است ممکن گذاریقیمت نوع این. دهد تغییر را متقاضی هر به مربوط نرخ که دهدمی را امکان

      1.گردد متقاضی، منظر از آن جذابیت به توجه با مقرر ساالنه هزینه حذف یا و هاوام اصالح یا

الی و بازارهای م گسترشه ببه صورت سریع و قابل اطمینان برای افراد حقیقی و حقوقی با توجه یند تأمین مالی و اعطای اعتبار فرآ

لزومات اری از مطراحی و اجرای چنین سیستم اعتب لذا ،ناپذیر بودهلهای اخیر امری اجتنابدر ساتنوع محصوالت در دسترس 

ی تمامی دسترس یند اعطای تسهیالت اعتباریباشد. گسترش فرآه مانند ایران میاقتصادی بخصوص برای کشورهای در حال توسع

تصادی را سعه اقوجبات گام نهادن در جهت رشد و توهای اقتصادی را به منابع تأمین مالی تسهیل نموده و بدین صورت مبخش

 نماید. فراهم می

این امتیاز اعتباری برای دستیابی و دسترسی به اعتبار برای دستیابی به تحرک و موفقیت مالی امری ضروری است.  افرادبرای اغلب 

لیه یا دستیابی به سایر اهداف مهم مورد تحصیالت عا ،جدیدتجاری کار  شروع یک، اتومبیل ،خرید خانه سهولت در اموری مانند

 نیز اجاره مسکن و خدماتی مانند بیمه ،برای اموری مانند استخدامو استفاده از آن اعتبار داشتن  افرادبرای بسیاری از نیاز است. 

توسط شان باردهیاعتبندی و رتبهد کنترل کمی بر چگونگی افرا با وجود ابزارهای اعتبارسنجی سنتی ضروری است. در حال حاضر

ندارند. ظهور اخیر محصوالت جدید با  نیز غیرقانونی و غیرمنصفانه را موارددارند و حتی امکان تعرض به بانکها و یا مؤسسات مالی 

 از ایمجموعههای اعتباری و از داده حجم زیادیبا  دهد. صنعت اعتبارسنجی اخیراًافزایش می این نگرانی ها را ابردادهنام تجاری 

                                                           
1 Consumer Credit Models, Pricing, profit and portfolios, Lyn C Thomas, Oxford university press.  



 

 

لذا فالین مواجه شده است. آنالین و آ امورکنندگان در مصرف از اعتبارات تعلق گرفته به حجم عظیمی واطالعات اعتباری متداول 

 ابزارهای اعتبارسنجیگردد. ابزارهای متداول موجود پاسخگو نبوده و لزوم استفاده از رویکردهای نوین آشکار می ،در این شرایط

نالین مورد تماعی آشبکه های رسانه اج ،کنندگانمصرف های حضوری و غیرحضوریات اعتباری خریدتصمیمجدید با توجه به 

 هان ابزارمعتقدند که با استفاده از ای هاداده ابر اعتباری بندیرتبه. طرفداران کنندمیعمل  ،عوامل مختلف دیگر سایر استفاده و

اطالعات مربوط به  ،شکار ساختن الگوها و سیگنالها در دنیای فراوانی اطالعاتآ های پیچیده برایوریتماز الگ مندیبهرهتوان با می

ممکن است برای برخی از مشتریان سودمند نیز میلیونها مشتری دسترسی پیدا کرد. اگرچه سایر روشهای جایگزین اعتباردهی به 

شرح زیر است: در ادامه و در بخش دوم به بررسی  چارچوب کلی مقاله به 1اما ریسک قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. ،باشد

سازی شناسی مورد نظر را برای پیادهپردازیم. در بخش سوم الگوریتم و روشادبیات تجربی و اجرایی موجود در این زمینه می

اری در ایران و موانع سازی پلتفرم کارت اعتبدهی برای کارت اعتباری ارائه شده است. در بخش چهارم و پنجم به پیادهسیستم نمره

ها معرفی شده است و موجود اشاره شده است. در بخش ششم و هفتم نیز الگوی یادگیری ماشین برای استفاده کاررآتر از  ابرداده

-سازی اعتبار سنجی کارت اعتباری براساس ابردادهگیری و پیشنهادات سیاستی برای پیادهدر نهایت در بخش انتهایی نیز به نتیجه

 اشاره شده است.ها 

 تجربی پیشینه  . 2 

د. با تبدیل گرد ت مالیترین صنایع خدماترین و رقابتیاند که تجارت با کارت اعتباری به یکی از پیچیدهعوامل متعددی باعث شده

اعتباری  و های عملیاتیریسک وجودسرعت و حجم کار در این بازار بسیار باال رفته است. با  ،تکنولوژی موجودگسترش توجه به 

ت ریسک را مدیری های تجاری و سیستمهای عملیاتی مکتوب داشته باشند تا برنامههای صادرکننده باید سیاستقابل توجه بانک

 بخوبی طراحی نمایند. 

 ریسک ،نقدینگی ریسک ،نرخ بهره ریسک ،اعتباریریسک است:  شدهمعرفی هشت دسته ریسک در اهداف نظارتی بانکها 

منحصر  لزوماًبندی استراتژیکی و ریسک مربوط به سوابق اعتباری. این دسته ریسک ،انطباقی ریسک ،عملیاتی کریس ،قیمتی

ها ممکن است به هر محصول یا خدماتی ممکن است خطرات متعددی را پیش روی بانک قرار دهد. این ریسک نبوده وبفرد 

باط باشند. بازرسان مربوطه باید نسبت به این وابستگی متقابل آگاهی یکدیگر وابسته باشند و بصورت مثبت یا منفی با هم در ارت

                                                           
1 Credit Scoring in the Era of Big Data, Mikella Hurley, Yale Journal of Law and Technology, Volume 18, Issue 1. 



 

 

برند هشدار داشته و اثر آن را بصورت جامع و سازگار بررسی نمایند و همچنین باید نسبت به مواردی که میزان ریسک را باال می

 بدهند.

یادی زمشکالت جدی  ،کنندعمل می ت مصرف کنندهبدون توجه به اطالعا و فراوانهای دادهابزارهای اعتبارسنجی که بر مبنای 

و داشته ه عادالن انایی محدودی در تشخیص و تعرض به تصمیمات اعتباری غیرمشتریان توکنند. ایجاد می یدر زمینه شفاف ساز

های دهخیر دقت داا طالعاتمدر اختیار دارند.  اقداماتی که باید برای بهبود اعتبار خود انجام دهند در موردکمی به تبع آن دانش 

ند. اهدسی قرار دارد بررمو ،را در برخی موارد که ایرادات جدی در مورد تصمیمات وام دهی دارندمورد استفاده توسط این ابزارها 

ر یاجتماعی و سا ،مذهبی ،های خانوادگیوابستگی عواملی مانند دخیل کردنممکن است  های بکارگیری این ابزارهایکی از چالش

دهی را ممیز واآهای تبعیض یاستاست س ارها ممکنهمچنین این ابز. دباش مشتری برای دریافت وام واجد شرایط بودندر ، موارد

 یفتداتفاق نمدی عمیزی ممکن است بصورت اگرچه چنین امتیازدهی تبعیض آد. ننمای ارائه متداول اعتباردهیمدل یک  غالبدر 

 و بدین ترتیبگیرد یمجنسیت در نظر  نژاد یا های غیر قابل تغییری مانندبعنوان ویژگی نها راها آدادهبا ترکیب  عملدر اما 

ابر ی ابزارها ایتدر نه و .گیرددر نظر نمیرا  اطالعات افراد خاصیو بطور سیستماتیک دسترسی به  گرفتهقانونهای موجود را نادیده 

در  نها راو آ ار دادهرپذیر را مورد هدف قندگان آسیبکه مصرف کن دهداین امکان را بنالین وام دهندگان آممکن است به  هاداده

 د. نبدهی گرفتار کندام 

حقوق  کند ونوع میدهی را ممدرال انواع خاصی از تبعیض در وامف قوانین موجود در رویکردهای متداول مانند قانون اگرچه

های لشاسخ به چاپقوانین برای  اما این ،کندتضمین میی خود بررسی و اصالح خطاهای گزارش اعتبار کنندگان را در موردمصرف

از  اطمینان ظوربه منبط مرتقوانین لزوم تدوین و بکارگیری ها کافی نیست. ایجاد شده توسط امتیازدهی اعتباری در دوره ابر داده

 یممانعتد ین موجوقوان ذکر است که الزم به .کنندعمل میشفاف و منصفانه  ،سیستم های امتیازدهی اعتباری دقیق این است که

ن در ح آذا اصالل ،را هدف قرار دهند نداشتهسیب پذیر کنندگان آمکن است مصرفهای امتیازدهی که متکنیک برای استفاده از

  رسد. میاین زمینه ضروری به نظر 

 ،تاری یا اعتبارسنجی رفتاری نامیدندن را تجزیه تحلیل رفارزیابی اعتباری که برخی متخصین آشیوه جدیدی از  90اواخر دهه 

 افرادها و اقدامات فردی بجای اینکه بر اساس شایستگییابند که دسترسی به اعتبار درمیدر عمل مصرف کنندگان  رواج یافت.

. این بستگی دارد آنانپیش زمینه مد و سطح درآ ،کنندهدر مورد دوستان و اطرافیان مصرف های وام دهندگانبینیبه پیشباشد 



 

 

دهندگان متقاضیان وام را بر اساس کدپستی ن وامکه در آ redlining تبعیض نژاد و همچنین عمل غیرقانونی ،رویکرد داده محور

 نماید.در ذهن افراد تداعی می را ،ذیری آنان در قبال بازپرداخت واملیت پوکنند نه بر اساس مسؤآنان دسته بندی می

رسانه های اجتماعی و وسایل پرداخت  ،های هوشمندبا استفاده از گوشیها بزرگ سازی داده هایتکنیک استفاده از 2008از سال 

هر مصرف کننده یکسری داده دیجیتال دارد که شرکتها از جمله اعتباردهندگان و وام . رشد روزافزونی داشته است الکترونیک

 1کنند.ی میبا تجزیه تحلیل آن رفتار مصرف کننده را بهتر پیش بیندهندگان 

اطالعات اعتباری متداول را با  وها داده های اعتباری هستند انفجاری را تجربه کرده است که تمامی داده صنعت اعتبارسنجی اخیراً

ای های پیچیدهکند. بسیاری از شرکتها هم از الگوریتممی ادغامفالین مصرف کنندگان داده شده از فعالیت های آنالین و آ امتیازات

  2کنند.اطالعات در مورد مصرف کننده استفاده می حجم بزرگی از با وجودالگوها و سیگنالها  شناساییی برا

بسیاری از  . در این راستااست بسیار حائز اهمیتپیش بینی ریسک اعتباری بر اساس ترجیحات خرده فروشی مصرف کننده 

ا کننده و فعالیت های رسانه اجتماعی رارد را در مورد عادات وام مصرفتمامی موکنند که ابزارهای ارزیابی اعتبار جایگزین ادعا می

  3کنند.مین میهای مورد نیاز را تأتجزیه تحلیل نموده و داده

هایت و در ن کرده دهی تغییرات اساسی ایجادد در صنعت وامنتوانادعا دارند که این ابزارهای تحلیلی جدید میداده بزرگ طرفداران 

ماشین و یا  ،خرید خانه دستیابی بهتواند عامل دسترسی به اعتبار میاگرچه الزم به ذکر است که دگان نفع برساند. کننبه مصرف

یابی غیرشفاف که موجب های ارزاستفاده از سیستم اما ،باشدکنندگان و در نهایت افزایش سطح رفاه مصرف تحصیالت عالیه

ایده آل ، از کنترل آنان است و یا خارج خود آنها آگاهی و اطالعی از آن ندارندکه شود میکنندگان بر اساس عواملی قضاوت مصرف

سانی به آدر این زمینه ه است یک اشتباه همانگونه که این مطلب توسط یک منتقد بیان شد. کندهایی ایجاد مینبوده و چالش

کنندگان راه حلی برای تشخیص حرکت درست مصرف قرار دهد. این بحران وقتی که در مارپیچ خطرناکی واند مسیر حرکت راتمی

شفاف و قابل اعتماد اصالح گردیده و مگر اینکه قوانین سیستم اعتباری است.  جدی و قابل پیگیریبسیار ، از غلط نداشته باشند

حقوق مدنی  حفظ استها ممکن پذیر گردد. ابزارهای ارزیابی ابردادهامکانکنندگان های معقول مصرفتا دسترسی به خواسته شوند

                                                           
1 Natasha Singer, Mapping, and Sharing, the Consumer Genome, N.Y. TIMES (June 16, 2012). 
2 PERSIS YU ET AL., BIG DATA: A BIG DISAPPOINTMENT FOR SCORING CONSUMER CREDIT RISK, 

NAT'L CONSUMER LAW CTR. 10 (Mar. 2014). 
3 Robinson + Yu, Knowing the Score: New Data, Underwriting, and Marketing in the Consumer Credit Marketplace 

15 (Oct. 29, 2014). 



 

 

کنند یند کار تحمیل میآرا به فر این ریسکاین ابزارهای جدید  واقعدر  1.در نظر نگیردرا در استفاده از اطالعات شخصی در بازار 

مشکل عدم دقت کافی چالشی را حتی ممکن است مشتریان خیلی دقیق هم اطالعات نادرستی به سیستم وارد کنند. تا جایی که 

ابزارهای ارزیابی اعتباری  2.بوجود آورد کردندیها استفاده مکه از مجموعه محدودی از دادههای اعتبارسنجی سنتی  برای سیستم

فراوانی مبنی بر امکان ارائه اطالعات نادرست توسط  شواهدی 3.نمایندل زیاد بروز چنین مشکلی را تشدید میابر داده ها به احتما

فالین بطور کنندگان آنالین و آهای مصرففعالیتهای های بزرگ )که از حجم انبوه دادهدادههای سنجش اعتبار با وجود سیستم

دهد که اطالعات موقعیت مکانی تلفن همراه از دقت گزارشی نشان می بعنوان مثال اخیراً 4.وجود دارد( گردندمداوم استخراج می

را زارشات اعتباری خود ی حق برخورداری از دقت مناسب در گوندر حالیکه مصرف کنندگان از لحاظ قان 5کافی برخوردار نیست.

 این امر اغلب با وجود ابر داده ها امکان پذیر نمی باشد. که دارند 

 . در اینختم پرداآن خواهی چگونگی ورود ابر داده به صنعت اعتباری و ریسک ها و چالش های پیش رو و ارزیابی بهدراینجا  

هیم و مفا رای ببزرگ بررسی نموده و همچنین مقدمههای سنجش اعتباری موجود را با وجود دادهابزارهای  راستا الزم است

سک ناسب و رییاز طراحی مدل ممراحل مورد ن بدین منظور الزم درمورد چگونگی عملکرد ابر داده ارائه دهیم.اصطالحات 

 گردد. میکنندگان در هر مرحله با وجود ابر داده توصیف مصرف

 سازی الگوریتم و متدولوژیدهپیا. 3

بینی ای و همچنین پیشگیری های بیمهفرد است که برای تصمیم متداولای از اعتبارات مجموعه ابزارهای ارزیابی اعتباری سنتی

. طی سه دهه گذشته سیستم های گیرندمورد استفاده قرار میاحتمال رویدادهای مالی منفی مانند نکول تعهد اعتباری هم 

افراد حقوقی و امل اساسی در موفقیت مالی برای اغلب وع ی ازیک  FICOارسنجی مکانیزه مانند سیستم های موجود در شرکت اعتب

اقدامات اقتصادی جهت افزایش سطح رفاه کننده اغلب قادر به تیاز اعتباری از این شرکتها مصرفبدون وجود ام شده است. حقیقی

 برای تصمیمات ن صرفاًزات اعتباری و گزارشات مربوط به آامتیا به این نکته ضروری است که توجه .باشدنمینظیر خرید خانه  خود

                                                           
1 EXEC. OFFICE OF THE PRESIDENT, BIG DATA: SEIZING OPPORTUNITIES, PRESERVING VALUES 

(May 2014). 
2 FED. TRADE COMM'N, REPORT TO CONGRESS UNDER SECTION 319 OF THE FAIR AND ACCURATE 

CREDIT TRANSACTIONS ACT OF 2003 (Dec. 2012). 
3 Brief for Center for Digital Democracy as Amici Curiae Supporting Respondents, Spokeo, Inc. v. Robins, No. 13-

1339 (U.S.argued Nov. 2, 2015), 2015 WL 5302538, at *12-13. 
4 New Experian Data Quality Research Shows Inaccurate Data Preventing Desired Customer Insight, EXPERIAN 

(Jan. 28, 2015). 
5 Steven Jacobs, Report: More Than Half of Mobile Location Data is Inaccurate, STREETFIGHT (May 14, 2015). 



 

 

ن امتیاز بلکه حتی کارفرما برای استخدام افراد جدید یا ارتقای کارمندان قبل با توجه به ای ،گیرددهی مورد استفاده قرار نمیوام

 1د.نگیراز این رتبه بندی بهره می بی موجربرای ارزیا امالک انو یا صاحب گیرداعتباری تصمیم می

دهنده کاال یا خدمات و ارائه مؤسسه منتشرکننده کارت، مؤسسه مالی، اتحادیه کارت، ها،بازیگران اصلی در این پلتفرم پردازنده

وجهی و است به دو صورت سهممکن  با توجه به بازیگران و افراد دخیل در این پلتفرم های اعتبارسنجیمدلباشند. دارنده کارت می

 از متشکل است ایشبکه چهاربخشی، مدل .باشدمتداول میمدل چهاروجهی گیری از بهرهکشورها اغلب که در  باشدوجهی چهار

صادرکننده و دو عامل  ها،شبکه این در. 4بانک پذیرنده و 3بانک صادرکننده ،2فروشنده کارت، دارنده مستقل موجودیت چهار

 ناظر نهاد یک اغلب همچنین و کنندمی دریافت کارمزد یکدیگر به متقابل خدمات ارائه برای بوده و متفاوت یکدیگر از پذیرنده

 کند.ارتباط متقابل آنها را ساماندهی می

رخ ل ساده ن. در یک مداست های الجیت پروبیتمدل گذاریمتداول مورد استفاده برای اعتبارسنجی و قیمتهای مدلیکی از 

 گردد: کننده بر اساس ریسک به صورت زیر محاسبه میینه سود وام یا اعتبار مصرفبه

 
نسبت درصد تغییر در افراد خوب که اعتبار را می پذیرند به درصد تغییر در نرخ سود اعتبار )کشش مشتریان حقیقی     که در آن

 روز 30تا  20خیردر صورت نکول بیش از تأجریمه  ، (%5خ سود بدون ریسک) نر ، خوب نسبت به درصد تغییرات نرخ سود(

 باشد. می

توسعه هایی که روشهای بهینه سازی خودکار را و شرکت5(CRAادارات گزارش مصرف کننده ) شاملبازار اعتباری اصلی بطور کلی 

 باشد. می 6دهندداده و به آن مجوز می

گان را اطالعات مربوط به مصرف کنندEquifax و   TransUnion, Experianاری در امریکا شامل سه شرکت بزرگ اعتب

 . دهندو نتایج را بصورت گزارش اعتباری ارائه می دریافت نموده

                                                           
1 TRADE COMM'N, USING CONSUMER REPORTS: WHAT LANDLORDS NEED TO KNOW (Dec. 2001). 
2 merchant 
3 Issuer 
4Acquirer 
5 Consumer Reporting Agencies 
6 NATIONAL CONSUMER LAW CENTER, FAIR CREDIT REPORTING § 1.2.2 (8th ed.2013). 



 

 

دل م به پویایی ا بایدموفقیت در فرآیند اعتباردهی بستگی به این موضوع دارد که میزان نرخ نکول آن مشخص گردد. در این راست

و در  ستفاده شدهها حداکثر اگردد تا از دادهها به تفکیک بررسی میتوجه داشت. در مدل دینامیک اثر ورود و خروج هریک از داده

  .باشدتی میهدف نهایی فرآیند این مهم در نظر گرفته شود. پویایی مدل به دلیل وجود ریسک در مدل مسأله حائز اهمی

 عتباری در ایرانسازی پلتفرم کارت اپیاده. 4

سازی مدل چهاروجهی کارت اعتباری در شبکه بانکی کشور بانک صادرکننده و سایر بازیگران این عرصه با توجه به اکوسیستم پیاده

ها و تجار متأثر از رفتار مشتریان و همچنین برخی رخدادهای غیر قابل کنترل در حوزه عملیاتی و پردازنده ،مانند اتحادیه کارت

و بخشنامه الزامات سرمایه  3و  2از طرفی بر اساس قوانین نظارتی منتشر شده توسط کمیته بال مانند بال  .ی خواهند بودکارکرد

ورود بانکهای کشور به این حوزه باعث افزایش ریسک اعتباری خواهند شد.  ٬نظارتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

های سنجش و پایش ریسک اعتباری در بین ریسک ،شناسایی 1(LOB) کسب و کار بانکی های اولیه برای ارزیابی این خط ازگام

 باشد.موجود از منظر تک تک بازیگران می

ای بر مبنای ادهدپایگاه  هامکنا و سایر نهاد، کار و رفاه اجتماعی ،بندی ایران و وزات تعاونشرکت رتبهمانند  هایینهاد در ایران

یر تعهدات غ)اطالعات ضامنین ، مبلغ بدهی )سررسید شده پرداخت نشده و بدهی آتی(، تسهیالت بازپرداخت سابقه و نحوه

ملی  اند که با ارائه کدهایجاد نمود اطالعاتیپایگاه سایر اقالم و  ترکیب تسهیالت اعطایی، وضعیت منفی شخص و قرارداد ،مستقیم(

گردد. میه بط ارائای و سایر اطالعات مرتمشاغل بیمه ،درآمدی ،هااطالعات مربوط به دارایی ،اطالعات شخصی و هویتیافراد 

 دهد.ای را به تفکیک نشان میهای دادهاین پایگاه (1) جدول

 ای ایرانهای دادهپایگاه  -1جدول 

 مرکز کنترل و نظارت اعتبارات(مکنا)

 

ار و رفاه ک ٬وزارت تعاون بندی ایرانشرکت رتبه

 اجتماعی

 هاسایر شرکت

                                                           
1 Line of business 



 

 

 ٬بودن ابعاد فنی کامل

 ٬پوشش ریسک امنیتی

 ٬قابلیت دسترسی باال

 ٬برداری کاربرانسهولت بهره

های قابلیت انطباق با تکنولوژی

 مختلف با کمترین تغییرات و هزینه

 

ی اطالعات هویتی، ارائه

وضعیت منفی، میزان مبلغ 

تسهیالت و بدهی آتی و 

 سررسید شده

 

پایگاه  62گیری از رهبه

دستگاه  26اطالعاتی، 

ارائه مورد 20دولتی، 

اطالعاتی با کد ملی، بروز 

 رسانی هفتگی

 

صندوق بازنشستگی و 

بگیران، قوه قضائیه، مستمری

 ایهای زنجیرهفروشگاه

 

 

های دلگیری از ما بهرهببانک شهر و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر  ،بانک ملت ،در این راستا بانک ملی

برای هر  اعتبار بندی مشتریان و تعیین سقفکنندگان صادر نموده و با دستههای اعتباری برای مصرفکارت ،چهاروجهی متداول

ه هایی نیز مواجلشهای سنتی متداول با چااین نهادها در بکارگیری این روش اند.طبقه کارت اعتباری برای آنان صادر نموده

و  machine learning، های پیچیدهاعمال رویکردهای نوین با بکارگیری الگوریتم هاابر داده ند. در حال حاضر با حضورابوده

زم است با استا الرنمایند. لذا در این ها را تشدید میاین چالش رسد که احتماالًضروری بنظر میهای الگوریتمیک گیریتصمیم

را بهبود  جام کارگرفته و انجام اصالحات مورد نیاز فرآیند اندر مورد تجربیات صورتها شو بررسی موانع و چال شناسیآسیب

   بخشیم.  

  هاابر دادهمقایسه ابزارهای اعتبارسنجی سنتی با ابزارهای . 5

 یک اساس رب و کیفی و کمی اطالعات از استفاده با تعهداتشان ایفای برای اشخاص توانایی میزاندر فرآیند اعتبارسنجی که 

تخمین اعتبار فردی  .گرددمی مشخص اعداد قالب در تعهداتشان موقع به ایفای برای اشخاص توانایی شود، می تعیین متدلوژی

غیرساختاری است. هیچ قانون واحدی برای پیش بینی احتمال بازپرداخت وام گیرنده وجود ندارد. بطور تاریخی شرکت  مسألهیک 

 1دارد. توانایی ادغام تعداد محدودی از داده ها را د کهانهای الگوریتمی ساده استفاده کردهاز راه حل  COFIهای اعتبارسنجی مانند 

FICO  دهی بر مبنای فیکوی کالسیک آغاز به کار کرد. در مدل نمره 1989از سالFICO  850تا  300به هر مشتری امتیازی بین 

گیرد. آخرین رتبه عالی و بین این دو رتبه متوسط تلقی می 740باالتر از  ،ار کماعتب 600گیرد که به رتبه پایین تر از تعلق می

مورد استفاده قرار گرفته و همواره طی زمان با تغییرات مداوم ارتقا یافته است و نسبت به  2014است که از سال  9نسخه فیکو 

به اقالمی مانند امور مربوط به درمان است. اغلب  ترین تفاوت آن مربوط به وزن دهی کمترهایی دارد که عمدهتفاوت 8نسخه 

                                                           
1 Rob Berger, A Rare Glimpse Inside the FICO Credit Score Formula, DOUGHROLLER (Apr. 30, 2012). 



 

 

های قضائی مدنی با حذف داده TranseUnionو  Equifax, Experianبواسطه سه شرکت  2017تغییرات ایجاد شده در سال 

درصد  6ل حال شام معتقد است که تغییرات اعمال شده تنها FICOو بسیاری از موارد مالیاتی از امور اعتباری ایجاد گردید. البته 

دهندگان در مورد استفاده یا عدم استفاده از نسخه وام FICIOشود. پس از تغییرات اعمال شده در نسخه جدید از مشتریان می

جدید حق انتخاب داشتند که  بسیاری از آنان بر مبنای نسخه قبل عمل کردند به این دلیل که ارتقا به نسخه جدید هزینه زیادی 

 5های مرتبط دارد. شاخه کلی است که هریک زیرشاخه 5بر مبنای  FICOکرد. نحوه محاسبه امتیاز اعتباری یبه آنان تحمیل م

 باشد. کاربرد اعتبار و اعتبار جدید می ،تاریخچه اعتبار٬استفاده از سقف اعتبار ،شاخه اصلی شامل تاریخچه پرداخت

و  Equifax, Experianدهی عمده ذکر شده ) زمانیکه سه شرکت گزارش 2006در سال  Vantage Scoreمدل 

TranseUnion تصمیم به تشکیل رقیب تجاری برای اعتبارسنجی )FICO های مشابهی این مدل از داده شکل گرفت. ،گرفتند

ا مدل کند. تفاوت آن بها  استفاده میهای بانکی و سایر داراییحساب ،اجتناب از تعهدات جدید اعتباری ،مانند پرداخت به موقع

 2017ر سال دبنابراین به ندرت نتایج یکسانی خواهند داشت. این مدل هم  ،دهداست که به هر مورد می یهایقبل در وزن

که به منظور  است با این تفاوت FICOنیز مانند همان مدل  Vantage modelتغییراتی اعمال نمود. رنج تغییرات اعتبار در 

 باشد.می Fتا  Aتغییرات نمرات از  تر میزاندرک بهتر و ارزیابی دقیق

 Credit TransRisk٬Experians National equivalency Score٬های غیر متداولی مانند در این زمینه مدل 

XpertCredit score٬ CE Credit Score  وInsurance Score ها و مدل مورد نیز وجود دارند که هریک اختالفاتی در داده

مدت زمان استفاده از  ،وجود یا عدم وجود بدهی سنگین، تاریخچه پرداخت شخصیبر مبنای  FICOدهی در هرتب استفاده دارند. 

مدل  گیرد.میزان اعتبار صورت می د و نسبت بدهی به اعتبار در تعیینپیگیری وی برای دریافت اعتبار جدی ،اعتبار توسط فرد

کند و سپس یک وزن از پیش تعیین شده برای هریک از غیر تعیین میمورد استفاده یک مقدار عددی برای هریک از این پنج مت

کند. از آنجا که اعمال این مدل کند و بطور متوسط نمره نهایی اعتبار را تعیین میاین مقادیر ورودی بصورت درصد اعمال می

FICO  ر به تصمیمات اعتباری بی پایه این سادگی ممکن است منج ،باشدفهم آن برای متقاضی درخواست وام ساده میو همچنین

اند. شود که نتیجه آن دستیابی به اعتبار افرادی است که رتبه اعتباری مناسبی ندارند و دسترسی به سیستم اعتباری نداشته

ای از بستگی داشته باشد و یک مدل پویاتر که طیف گسترده متعددیتوانایی نسبی فرد برای بازپرداخت وام ممکن است به عوامل 

های با محدودیت گذاران دهندگان و بیمهتا همین اواخر وام کند حداقل قادر است مشکل کمبود را جبران نماید.ها را ادغام میداده



 

 

 1.کردسازی و تحلیل اطالعات در مورد متقاضیان محدود میذخیره ،آوریاند که توانایی آنان را برای جمعتکنولوژیکی مواجه بوده

های غیرسنتی شامل اطالعات بدست آمده از ای از دادهاعتباری بطور فزاینده قادر به استفاده از طیف گستردهدهی اگرچه نمره

کنندگان و سایر اطالعات بدست آمده از سیستم عامل ختهای مربوط به خرده فروشی مصرفاتاریخچه پرد ،های اجتماعیرسانه

مده از فعالیت های آنالین و لیل کارای این حجم اطالعات بدست آر تجزیه تحباشد. به منظویهای عمومی یا کارگزاران داده ها م

تری مورد نیاز است. در یک های مدلسازی پیچیدهها و تکنیککنندگان جایگزین کردن صنعت اعتباردهی با الگوریتمآفالین مصرف

گیری از مدل شوند تا با بهرههای بیشتری درگیر میگیرند و دادهتری مورد استفاده قرار میهای پیچیدهآل الگوریتمدنیای ایده

های قابل بینی صحت بیشتری داشته باشند. البته الزم به ذکر است که ابزارهای مربوط به ابر داده ها ریسکتر نتایج پیشدقیق

سیستم جایگزین جدید  ترین برندهای اعتباردهی بایکی از مهمآورند. متعادل بودن نتایج بوجود میتوجهی در شفافیت دقت و 

ها را به های اعتبارسنجی بر مبنای ابردادهتاسیس گردید و ابزار 2009این شرکت در سال  2باشد.می Zest Financeشرکت 

ز طریق شرکت وابسته خود بنام ها را ااال( که در واقع این واموام های کوتاه مدت با نرخ های بدهندگان وام پیشنهاد داد )ارائه

ZestCash خود را در چند ایالت امریکا ادامه  وام تحت پوشش داشته و فعالیت100000این شرکت بیش از  کنونتا دهد. ارائه می

که اطالعات  باشدمیهای اعتباری هستند ها دادهرویکردی با عنوان تمام داده ر مبنایب ZestFinance عملکرد شرکت دهد.می

با کند. سیستم شرکت کنندگان ترکیب مییادی از فعالیتهای آنالین و آفالین مصرفاعتباری متداول را با اطالعات بسیار ز

  3کند.صاصی اطالعات زیادی از هر فرد را برای رسیدن به نمره اعتباری نهایی تجزیه تحلیل میهای اختالگوریتم گیری ازبهره

 این ،ده و الگوریتم مورد استفاده خود افشا نکرده استاطالعات دقیقی در مورد منابع اطالعاتی مورد استفا ZestFinanceاگرچه 

اطالعاتی که  تنوعکنندگان از تم اعتباردهی کسب کرده است. مصرفختراع و بازاریابی در سیسشرکت جایگاه خوبی در زمینه ثبت ا

ZestFinance  های سنتی تکیه دارد دهبه دا در مواردیخواهند شد. این شرکت  متعجبکند بینی اعتبار استفاده میبرای پیش

با در نظر گرفتن سرعت  ZestFinanceمثال مدل  نبعنواارتباط کمتری با تعیین اعتبار دارند.  که سایر اطالعات احتماالً

دهد که نشان میشواهد  4.کندتعیین میلیت پذیری فرد را میزان مسئو ،طریق ضوابط آنالین شرکتدرخواست وام متقاضی از 

                                                           
1 Eva Wolkowitz & Sarah Parker, Big Data, Big Potential: Harnessing Data Technology for the Underserved Market, ENTE 
Bill Hardekopf, Your Social Media Posts May Soon Affect Your Credit Score, FORBES (Oct. 23, 2015),  
2 Big Data Underwriting for Payday Loans, N.Y. TIMES (Jan. 19, 2015). 
3 Michael Carney, Flush with $20M from Peter Thiel, ZestFinance is Measuring Credit Risk Through Non-traditional 
Big Data, PANDO (July 31, 2013). 
4 Quentin Hardy, Big Data for the Poor, N.Y. TIMES (July 5, 2012). 



 

 

گیرنده باشد. همچنین این شرکت موقعیت تواند دال بر باال بودن ریسک وامارتباطات رسانه های اجتماعی می تمایل فرد به ترک

تنها یکی از شرکتهایی است که ادعا دارد  ZestFinanceگیرد. گیرنده را نیز در بررسی عادات مصرفی در نظر میجغرافیایی وام

کند. بطور کلی روشها و شیوه های صنایع اعتباردهی جایگزین هنوز ای داده های غیر سنتی ارزیابی میی را بر مبنریسک اعتبار

تصویر کاملی  کنند واند این شرکتها با سرعت باالیی ورود و خروج میدر این باره گفته 1مبهم هستند. دیوید رابینسون و هارالن یو

 .در دسترس ندارنداز بازار 

                                                           
1 David Robinson and Harlan Yu 



 

 

 گردد: مشاهده می (2)های غیرسنتی در جدول هایی از اعتباردهی با استفاده از دادهنمونه

 های غیرسنتی متداول چند شرکتداده  -2جدول 

 های مورد استفادهداده نام شرکت  و محصول

Lexis Nexis- Risk View ییاتاطالعات مال-نیی ستحلیل رده-دارایی شخصی-اقامت در محل زندگی مدت-

 ایمدارک حرفه-سوء پیشینه

Fico-Expansion Score اطالعات-اطالعات پرداخت قبوض-اطالعات دارایی-های خردپرداخت صورت 

 اطالعات بدهی-های دارای عضویتاطالعات باشگاه-ورشکستگی

Experian-Income Insight پرداخت اجاره هایداده 

 

Equifax-Decision 360 

 

ظرفیت -شدهسنجیدرآمد صحت-سازی درآمدیمدل-مکان استخدام سنجیصحت

 اطالعات دارایی/بدهی-خرج

 

 

های حامی افراد و گروهبرای  ی جدیکه از این ابزارهای اعتبارسنجی جایگزین در دسترس است هشدار اطالعات کمی

و تکیه بر اطالعات غیر دقیق از  ب نگرانی شدهموج اعمال این رویکردعدم شفافیت ناشی از  1.گرددمحسوب میکنندگان مصرف

 . سازدنه را برای مصرف کنندگان دشوار میتصمیمات غیرعادال رویارویی بامنابع متعدد 

بی متداول ی ارزیاهای اعتباری مشکالت متعددی برای اعتبارسنجی و ابزارهااشاره شد اشتباهات در گزارش دادههمانگونه که 

 وخانوادگی  جتماعی وارهای سنتی ممکن است با در نظر گرفتن فاکتورهای اشتباهی مانند مسائل مذهبی اابزبوجود آورده است.  

 یا نژاد و جنسیت مشکالت موجود را تشدید نمایند. 

 تباریش بینی اعپبرای  اعتبارسنجی جایگزین در بازار واقعاً الزم به ذکر است که هیچ اطمینانی وجود ندارد که تمامی ابزارهای 

تفاده از پذیر با اسنان شناسایی و هدف قرار دادن افراد آسیبممکن است هدف از طراحی برخی از آ بلکه باشند طراحی شده

 محصوالت وام پرهزینه باشد. 

و  machine-learningبرای درک و شناسایی بهتر این ابزارهای جدید الزم است شناختی از چگونگی عملکرد تکنیک های 

 . بینی اعتبار داشته باشیمها و پیشحجم زیاد داده 
 استفاده از یادگیری ماشین برای ساخت یک مدل اعتبارسنجی ابرداده. 6

                                                           
1 Pam Dixon & Robert Gellman, The Scoring of America: How Secret Consumer Scores Threaten Your Privacy and 

Your Future, WORLD PRIVACY FORUM (Apr. 2, 2014 (  



 

 

های دهدا جم زیادحده از توان با مشکالت ساختاری ارزیابی اعتبار با استفاشود این است که چگونه میسؤالی که در اینجا مطرح می

داده وجود ابر ا وجودبی واحدی برای طراحی ابزار اعتبارسنجی برو شد. متدولوژارت روبزار ماشین یادگیری تحت نظدر دسترس و ا

صویرسازی تدر را  در ذیل سه مرحله اساسی طراحی ابزار اعتبارسنجیهای متفاوتی وجود دارد. دستورالعمل ندارد و احتماالً

 نماییم.تشریح می ای از این فرآیندشدهساده

 هدف متغیر سازی مشخص و مشکل شناسایی -اول گام

مورد  لهمسأ باید ابتدا محقق بینیپیش انجام یا و مشکل حل برای machine learning هایتکنیک کارگیری به از پیش

 مبرهن و واضح لهمرح این اول دید در است ممکن.  نماید تعیین را شودمی بینیپیش آنچه دقیق بطور و کرده مشخص را نظر

  یک ارائه ندارد وجود واحدی صحیح پاسخ که اعتبار، بینیپیش نظیر ساختاری غیر مشکالت با مواجهه در اما برسد نظر به

 . باشدمی بحرانی و حساس بسیار مسأله سنجش قابل و دقیق تعریف

 هاداده تبدیل و آوریجمع -دوم گام

 کنون تا که شودمی انجام افرادی به وطمرب اطالعات آوری جمع آنها بندی طبقه و محقق توسط هدف متغیر شناسایی از پس

 مراحل تمامی در که دهندمی ارائه را آموزشی هایداده نهایت در اطالعات این. است آمده بدست آنها مورد در متفاوتی نتایج

 هرچه که ستا این غالب دیدگاه. شوندمی گرفته کار به نهایی مدل گسترش و توسعه منظور به  machinLearning فرآیند

 در. داشت دخواه خود بینیپیش در بیشتری دقت نهایی مدل باشد بیشتر تحلیل تجزیه برای دسترس در هایداده مجموعه

 به مربوط اطالعات تمامی هاداده عظیم حجم این از گیریبهره با توانندمی جایگزین اعتبارسنجی هایشرکت هاداده ابر دوران

 دوستانه هایگروه با  اششخصی ارتباطات و وی جنایی و قضایی هایپرونده ،فرد الینآن خریدهای تمامی از اعم کنندهمصرف

 این. است واقعیت این گویای اطالعات آوریجمع در  ZestFinance رویکرد. آورند بدست نیز را اجتماعی هایرسانه در

 چهار در اطالعات این. دارد اختیار در لتحلی تجزیه برای مشتریان مورد در اطالعات از انبوهی حجم که دارد ادعا شرکت

 اجتماعی هایشبکه به مربوط اطالعات و عمومی اطالعات اختصاصی هایداده گیرندگانوام به مربوط اطالعات زیرگروه

 . شوندمی بندیدسته

 هاویژگی انتخاب و آموزشی هایداده تحلیل تجزیه طریق از نهایی مدل گسترش و توسعه -سوم گام

 به الزم البته. کند کار به آغاز تواندمی  machinLearning فرآیند محقق توسط آموزشی هایداده تبدیل و گردآوری از پس

 فرآیند. گردندمی حذف فرآیند انجام از قبل نامناسب متغیرهای و باشندنمی مناسب ورودی هایداده تمامی که است ذکر

machine Learning ًوزن و اصلی ورودی متغیرهای شناسایی درصدد که باشدمی سازیهینهب روال برگیرنده در معموال 

 با و گیرندمی بهره مرتبط کامپیوتری هایبرنامه از متخصصین نهایی مدل گسترش منظور به. باشدمی هریک به یافتهاختصاص

 چنین. پردازندمی دارند هدف یرمتغ با را ارتباط بیشترین که مرتبط عوامل شناسایی به هاداده از زیادی بسیار حجم ترکیب

این سه . پردازدمی ویژگی انتخاب عنوان با نامناسب هایداده حذف و مناسب هایداده شناساییبه  مداوم ی بطورفرآیند

در درخواست ثبت اختراع خود برای ابزار جایگزین سنجش  ZestFinanceمرحله بطور کلی فرآیند مورد استفاده شرکت 



 

 

ن برای ورود صورت ساده شده بیان گردید که از آای ب. الزم به ذکر است که این فرآیند سه مرحلهنمایدمیاعتبار را منعکس 

 گیریم.به یک مدل پیچیده بهره می



 

 

  

 ZestFinanceمراحل فرآیند اعتباردهی شرکت   -1شکل 

 هاتعیین تعریف ارزش اعتبار و شناسایی نمونه

 

های های اجتماعی، دادههای شبکه)داده ری اطالعات از منابع مختلفجمع آو

 های عمومی، گزارشات کارگزاران(مالی، پرونده

 

 

 ها به فرم قابل استفادهتبدیل داده

 

 انتخاب عناوین مهم

 

 ترکیب عناوین به حالت چندمتغیره

 

 

 های چندگانهامتیازدهی با استفاده از مدل

 

 

 مدل رگرسیون

  

بینی مدل پیش

 تصادفی

 سایر مدلها 



 

 

 ه نمره اعتباری نهاییمحاسب

 

کن ان مثال مم. بعنوبینی اعتبار مواجه خواهیم شددر عمل اغلب با مشکالت ساختاری استفاده از مدلهای پیچیده مانند پیش

وجب هایت منهای مربوطه بطور مداوم به روز رسانی شود و یا اطالعات جدیدی اضافه گردد به نحوی که در است داده

 .  ها گرددهای مربوط به این ویژگیویژگیهای اصلی مدل و یا وزن ٬مدلتغییراتی در ساختار 

 ارزیابی اعتبارچارچوب قانونی موجود و ناتوانی عدم کفایت . 7 

های خاصی از صنعت اعتبارسنجی و همچنین استفاده از رتبه اعتباری و گزارشات جنبهبر در حال حاضر قوانین فدرال در امریکا 

کنندگان نیز اعمال قوانین موجود کند. مصرفهایی دارد و کفایت نمیکند. با این حال چارچوب موجود شکافیم نظارترا مربوطه 

برند امری ن ابزارها به کار میهای جدیدی که ایعاتی و تکنولوژیرا به دلیل منابع اطال ارزشیابی اعتباریهای به بسیاری از فرم

 1969اجرا شد و در ماه جوالی سال  Zتوسط مقررات  1968( در سال TILA) 1دهیوام حقایق مربوط به قوانین دانند.دشوار می

را  TILAبصورت کارا و مؤثر انجام پذیرفت و از آن زمان به بعد بارها اصالح و تعدیل شد. بعدها کنگره قوانینی را تصویب کرد که 

کنندگان پیش از افزایش نرخ افزایش میزان توجه به مصرف بیش از قبل اصالح نمود. مقررات قانون کارت به اعتباردهندگانی جهت

دهد که کنندگان این فرصت را میبه مصرف ،شدهنیاز دارند. اصالحات انجام ،هاکارت اعتباری یا اعمال تغییراتی در شرایط حساب

ع کند. مقررات قانون کارت شامل قوانین رسانی به اعتباردهنده قبل از تأثیرگذاری آنها امتناها و تغییرات با اطالعاز این افزایش

آنها به عقالیی و متناسب بودن  نهایتباشد. در نیز می الت بسیار محدود و کارت دانشجوییمعام ٬مربوط به افزایش نرخ بهره

رجاع به کنند. بر این اساس در تمامی موارد این مقررات اهای مجازات و اتهامات و ارزیابی مجدد افزایش نرخ توجه میهزینه

  وجود دارد. CARD 2قانون

 که دارد وجود 4(ECOAهای اعتباری برابر )و قانون فرصت 3(FCRASدر قوانین فدرال دو قانون گزارش اعتباری عادالنه ) 

 عدالت تضمین دوگانه اهداف به منظور دستیابی به 1970 سال در FCRAباشند. می مرتبط اعتباردهی صنعت به خاص بطور

                                                           
1 The Truth in Lending Act 
2 Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure 
3 Fair Credit Reporting Act 
4 Equal Credit Opportunity Act 



 

 

کنندگان از طریق محدودیت در چگونگی استفاده از و محافظت از حریم خصوصی مصرف کننده مصرف عتبارا گزارش در

گویی به نیازهای پاسخ جهتهای مناسبی روشبا استفاده از این اهداف را  FCRA 1شد.  ایجاد ٬کنندهاطالعات اعتباری مصرف

کننده ای و سایر اطالعات به نحوی که برای مصرفبیمه ٬یاطالعات فرد ٬کنندهاطالعات اعتباری مصرفتجاری مربوط به 

 در دهندهگزارش مراکز دقت و استفاده مناسب از این اطالعات از ٬محرمانه بودن در نظر گرفتنعادالنه و منصفانه باشد با 

رسی به  اطالعات عالوه بر دستدهد که کننده میاین اطمینان را به مصرف FCRAبرد. همچنین کننده پیش میمصرف مورد

 ٬های مرتبط از اطالعات شخصی و اعتباری آنها برای تصمیمات اعتباریتوانند از چگونگی استفاده شرکتشان میاعتباری

 به دهد که با توجهدر این زمینه انجام شده است نشان می ای نیز آگاهی داشته باشند. تحقیقاتی که اخیراًاستخدامی و بیمه

 قادر به برآورده کردن این  دهندمی انجام را هاابر داده تحلیل و تجزیه که هاییشرکت اطالعات، منابع و هاداده مجموعه اندازه

 باشند. نمی FCRA تعهدات

FCRA نوع  های شخصی و یاویژگی ،شهرت عمومی ،شخصیت ،ظرفیت اعتباری ،کنندهاطالعات مربوط به اعتبار مصرف

ورتی کاربرد صاما در  دبسیار گسترده هستن FCRAاگرچه انواع اطالعات مربوط به  د. دهپوشش میمصرف کننده را زتدگی 

 یا انوادهخبوط به شرکتی اطالعات مر بعنوان مثال ممکن استدارند که اطالعات مربوط به هر فرد بطور مشخص تعریف شود. 

 FCRAد نباشد. مقی FCRAرکت به الزامات گزارشات ش در حالیکه این ،وری کندگردآرا خدمات اینترنتی  کاربر سکونت محل

 گیرد. در نظر مینیز ها تحت پوشش قانونی بودن آنها را در بکارگیری داده

 

 کننده مصرف های گزارش از استفاده مورد در FCRA های محدودیت و الزامات. 8

شود می کننده ارائهدر مورد مصرف مندی از اطالعاتی که بعنوان گزارشبهره ،کنندگانبدلیل اهمیت حفظ حریم خصوصی مصرف

این گزارشات  گردد.تأیید می FCRAتوسط در رابطه با معامالت اعتباری مصرف کننده  مثالًبرای موارد خاص قابل قبول  صرفاً

 گردد.مصرف کننده برای اهداف غیر قابل قبولی مانند بازاریابی هدفمند به هیچ عنوان ارائه نمی

اما   کندمی محدود کنندهمصرف های گزارش دربه منظور تضمین قابلیت اصالح اشتباهات  را اطالعات از استفاده FCRA اگرچه

.  بنابراین شوداعمال میهای خاصی از موارد جنایی و مالی استفاده از انواع اطالعات پرونده در مورد ها غالباًاین محدودیت

                                                           
1 Robinson + Yu, supra note 11, at 28; see also generally S. Rep. No. 91-169 (1969).  



 

 

و سایر  FICOبر  که نقدهایی با توجه بهریافت و افزایش اعتبار آگاه شوند. دسازد تا در مورد چگونگی کنندگان را قادر میمصرف

ها در مورد روش های اعتباردهی جایگزین با وجود ابر داده کهنگرانی هایی  و همچنین ،های اعتباردهی سنتی صادق استشیوه

به شرکتهای  FCRA ،برد آن وجود داردبدلیل عدم آگاهی مصرف کنندگان از اطالعات ارائه شده از رفتارشان و چگونگی کار

ممکن است در مواجهه با البته  .گان با امکان دسترسی و اصالح اطالعات در مورد آنها نیاز داردکنندی برای ارائه به مصرفجایگزین

های چالشی ی و ارائه گزارش برای تصمیم گیریسنجش اعتبار ،با متغیرهای بسیار زیاد بدلیل عدم دقت کافیسیستم اعتباردهی 

های بزرگ رسد با توجه به این شرایط این سیستم برای ابزارهای دادهممکن باشد. بنظر میغیر های جایگزین عمالً بر مبنای مدل

های بزرگ برای پیشگیری از تواند با استفاده از ابزارهای یادگیری ماشین دادهنمی FCRAبدین معنا که  همچنین کارایی ندارد.

 کننده جلوگیری کند. پذیری مصرفسیبنتایجی مانند آ

 ٬های خاص مانند نژادتا اعتباردهندگان را از در نظر گرفتن ویژگی تصویب گردید 1974در سال  ECOAهای برابر قانون فرصت

 رسانیترین ابزار خدمتبه عنوان اصلی Bمقررات با  ههمرا ECOAملیت یا وضعیت تأهل منع کند. از زمان تصویب آن  ٬مذهب

ا منجر به یآمیز هستند عیضهایی که به وضوح تبکنندگان در مواجهه با تصمیمات مربوط به وامها و سیاستبرای افراد و مصرف

ابزارهای  دهی را با استفاده ازتصمیمات مربوط به وامموجود  ECOAد. چارچوب گردتلقی می ٬شوندآمیز میتبعیضنتایج 

machine learning مدیریت  سنتی ابزارهای از استفاده با دهیوام تصمیمات مانند درست های بزرگداده گیری ازبا بهره

حجم  های پیچیده وگیری از الگوریتمشان با بهرهگیرندگان در فرآیند تصمیمات اعتباریبه هنگام توجیه وامکند. وام گیرندگان می

 باشند. با وجود مشکالت بیشتر( می) متقابل تأثیرات یا رفتار دنبال به زیادی از اطالعات احتماالً

چنین ها و همو ابرداده  machine learningدر اینجا الزم است به تغییرات صنعت اعتباردهی بواسطه بکارگیری تکنیک 

در ابزارهای  ECOAو  FCRAکنندگان و سایر افراد بواسطه بکارگیری قوانین موجود در مشکالت ایجاد شده برای مصرف

دهد: ها بطور بالقوه چهار چالش عمده را پیش رو قرار میایگزین پرداخته شود. ابزارهای اعتبارسنجی با وجود ابر دادهاعتباردهی ج

آمیز و ریسک ناشی از پتانسیل به ثمر رساندن امتیازدهی متضاد و تبعیض ،های ورودیعدم دقت کافی داده ٬عدم شفافیت

ها به نحوی با یکدیگر در ارتباطند بدین معنا که تمامی این چالش آسیب پذیر.کنندگان بکارگیری این ابزارها برای مصرف

مشکالت ضمنی الزم است ها اثربخش باشد. برای به چالش کشیدن های یک چالش ممکن است در حل سایر چالشحلراه

های مدل ترین ویژگیاری و مهمدهی اعتبامتیازات مورد استفاده برای نمره ،کنندگان از چگونگی تعریف ارزش هدف مدلتعدیل



 

 

به منظور شناسایی  شدهبه استفاده از مدلهای طراحی بطور مشابه در صورتیکه وام دهندگان مجاز  آگاهی داشته باشد.

  .  یابدکاهش میآمیز مندی از الگوهای تبعیضپذیرتر باشند بهرهکنندگان آسیبمصرف

 رکزی در ایران دهی اعتباری بانک مالزامات مقررات نمره. 9

 تسهیالت از که است ایگونه به اعتباری سساتمؤ و ها بانک سوی از شده ارائه خدمات ترکیب و بانکی هایتفعالی ماهیت اگرچه

 زمینه دیگر به توجه مستلزم ریسک این مؤثر مدیریت لیکن شودمی یاد ریسک اعتباری ایجاد منشاء ترین اصلی عنوان به اعطایی

 جامعیت و خشی، کارآییاثرب حفظ منظور به و رو این از باشد. می نیز ... و معامالت ها، گذاری سرمایه تعهدات، نیآن یع بروز های

 هر مدیریت برای زمال تدابیر داشته، مبذول کافی ریسک توجه این مختلف جوانب و ابعاد به است الزم اعتباری، ریسک مدیریت نظام

 .شود اندیشیده آن کلیت نیز و اجزا از یک

 

دلسازی مب برای ای متدولوژی مناسپس از دریافت اطالعات مورد نیاز از پایگاه دادهکنندگان دهی به مصرفطی فرآیند رتبه

رتبه  وجه به اینتگیرد که با گیری از اطالعات مربوط به هریک از متقاضیان نمره اعتباری به آنان تعلق میطراحی شده و با بهره

تواند کننده میرفو مصه گردد. بر این مبنا قرارداد اعتباری با وی منعقد گردیدقف اعتباری هریک تعیین میاعتباری نرخ سود و س

ن ری و همچنیاعتبا از کارت اعتباری صادر شده استفاده نماید. بازخورد عملکرد مشتری در اصالح و یا تأیید نرخ سود و سقف

 باشد. بندی وی مؤثر میسازی رتبهمدل

 است:نشان داده شده نمودار زیر  درکننده و اعطای رتبه اعتباری فرآیند ارزیابی مصرفچگونگی 

 

 



 

 

 دهی اعتباریفرآیند رتبه -2 شکل

 

ه با با توجه ررسان رای بازکند و اطالعات مورد نیاز بهای صادرکننده وام بحث میدهی کارت اعتباری در مورد عملکرد بانکوام

ها و برنامه ،هاد. موارد خاص شناسایی شده برای دستیابی به سیاستدهارائه می ،یموجود در سیستم بانکدار اردمو

تفاوت از آنها م ه هریکبها و سیستم مربوط های بانک به عنوان موارد مورد نیاز بیان نشده است به این دلیل که بانکدستورالعمل

 بانک را برای تعیین عناصر ضروری سیستم در نظر بگیرند.  است. بازرسان باید شرایط انحصاری هر

در سال  اعتباری، ریسک اثربخش مدیریت مناسبی برای نظام از کشور اعتباری مؤسسات و ها بانک برخورداری لزوم و اهمیت به نظر

ها و ه بانکبین و ی را تدوبانک مرکزی حداقل الزاماتی تحت عنوان مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتبار 1387

ها ها و رویهمو نظا ظارت هیأت مدیره و مدیریت ارشد، ساختار سازمانیچارچوب این الزامات بصورت ن.مؤسسات مالی ابالغ نمود

 باشد. گیری، نظارت و کنترل ریسک اعتباری میبرای شناسایی، پذیرش، اندازه

 ی را در این زمینه به شرح زیر تدوین نموده است:الزاماتدر این راستا بانک مرکزی عالوه بر این 

 ٬ 1396ماه  ل آبانها: عدم اضافه برداشت و کنترل مناسب جریانات وجوه نقد ) دستورالعممدیریت منابع و مصارف بانک 

 حداقل الزامات نقدینگی(

  حداقل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه: کاهش ریسکCAR  ( العمل خرداد ماه دستوردر پرتفوی ریسک اعتباری

1396) 



 

 

  تعیین سقف مشخص حداکثر اعتبار قابل تخصیص به هر فرد در مجموعه نظام بانکی 

 )ساز و کار ثبت مالی و حسابداری ) تشابه یا عدم تشابه با کارت مرابحه 

 های پذیرش کارت تدوین قوانین زیرساختی ارتباط شاپرک و بانکها و توانمندسازی پایانه 

 گذاری و نرخ سود کارتلیات بانکداری بدون ربا: ارتباط متقابل ریسک فرد با قیمتیت قانون عمرعا



 

 

 گیرینتیجه.  10
ن است. ایجی تبارسناعها برای متخصصین حوزه مالی امری فراتر از فرصتی برای تغییر روش انجام فرآیند کار مدیریت ابر داده

ته ظهور به این نک ا توجهبلکه توسعه مهارتها نیز امری ضروری است. ب ،ستمسأله تنها محدود به انتقال مستقیم مهارتهای فعلی نی

تهای جدیدی نیز باید مهار د بلکهکند که برای انطباق با آنها نه تنها باید مهارتهای الزم آموخته شونها تغییراتی را ایجاد میدادهابر

ل نتی و متداوسهای اعتبارسنجی ها استفاده از روشبر دادهایجاد گردند تا شامل هر دو جنبه مطرح شده باشند. با وجود این ا

ارسنجی منظور اعتب های پیشرفته بهگیری از الگوریتموری الزم را نداشته و الزم است از رویکردهای نوینی با بهرهکارایی و بهره

اربرد در واقع ک اما ،دول مزایایی دارنهای متداکنندگان استفاده گردد. اگرچه بکارگیری این رویکردهای نوین نسبت به مدلمصرف

 ه شود. ندیشیدگردد که الزم است در این زمینه نیز تدابیری اهایی مانند عدم شفافیت الزم نیز روبرو میآنها با چالش

 هائبا ارت که کداری اسدر صنعت بانراهکار سنجش اعتبار  ،وری نظام اقتصادی کشوردر زمینه ارتقای بهره یکی از راهکارهای مؤثر

 اد اقتصادیای مازشود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهخدمات خویش موجب توزیع عادالنۀ سرمایه در سطح جامعه می

هبود م مالی و بع جرائدهد و در نهایت، با کاهش وقوبرد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش میبه متقاضیان وجوه را باال می

ها در ایران ین سامانهاهای بسیاری در راه توسعه چالش .شودبه ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه مینظام اقتصادی منجر 

ود ابر یراً با وجاخ ست.سنجی ااعتبارهای هداف سیستمها و کاربردی کردن آنها برای اوجود دارد که شاید مهمترین آن انتقال داده

جدید  لگوریتمهایا وین با های اجتماعی و ..و بکارگیری رویکردهای نرسانه، تفاده از اینترنتدلیل پیشرفت تکنولوژی و اسها بداده

  های جدیدی مانند عدم شفافیت وجود دارند.چالش  machine learningو سیستم 

با  ر صدور وامدیشتر ی بکنند بعنوان راهی برای اطمینان از کارایهمانگونه که طرفداران آن ادعا میجدید ابزارهای اعتبارسنجی 

تر باید روش بهد اما باید توجه داشت که این اشتیاق به ایجاشود. ظاهر می به حجم باالی اطالعاتتوجه به گسترش دسترسی 

تواند که می یاقبشود. به دلیل عومنجر به اتخاذ تصمیمات بهتر نمی های بیشتر لزوماًدادهخطرات احتمالی آن را نیز پوشش دهد. 

شود تا ری میهای نوآوری پیگیکه رویهید این اطمینان حاصل شود باز نمره اعتباری ناعادالنه یا نادرست باشد ناشی ا

ه بظام بانکی نشور و به هر حال توسعه این شیوه منافع اقتصادی بسیاری را برای ک دقیق و عادالنه باشد. ،ها شفافگیریتصمیم

بانک  عامل بیشترته خطیر گذاری الزم انجام شود و در این راریزی و سرمایهبرنامهباید  شک برای پیاده سازی آنهمراه دارد که بی

 ظام بانکیی در نسسات اعتبار سنجی امری بدیهی و ضروری است که در این صورت ما شاهد به وجود آمدن فرهنگ جدیدؤها با م

 .ایران خواهیم بود
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