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تعریف اعتبارسنجی



خروجی فرآیند اعتبارسنجی

نماید؟ دریافت اعتبار مشتري کدام•

نماید؟ دریافت اعتبار میزان چه مشتري هر•

چیست؟ سازمان سودآوري افزایش براي عملیاتی هاي استراتژي•

کاهش معوقات، افزایش سودآوري: اعتبارسنجی



کاهش ریسک، افزایش منافع: اعتبارسنجی

چگونه می توان ریسک هاي عملیاتی خود را مدیریت نمایند؟

چگونه پیشنهادهاي مناسب تر به مشتریان خود ارائه کنند؟

Environmental Economy

Regulation

Fraud

Risk management Competition



تاریخچه اعتبارسنجی در ایران

پیش از انقالب

oواحد متمرکز تحقیق و تحلیل اطالعات هر بانک

oاطالعات بانک مرکزي

oکانون بانک ها

پس از انقالب
oبه نسبت مرجع، نهاد عنوان به موسسات این هاي فعالیت شروع با :اعتبارسنجی موسسات تاسیس 

 اعتباري درجات از توانند می هابانک و شد خواهد اقدام تجاري اوراق و حقوقی و حقیقی اشخاص اعتبارسنجی

.نمایند استفاده خود مشتریان اعتباري ریسک سنجش براي شود، می اعالم موسسات این توسط که



موانع اعتبارسنجی در ایران

 حقوقییکپارچه سوابق افراد حقیقی و فقدان سامانه

فقدان داده هاي صحیح، کافی و با دسترسی سریع



شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان 

نماینده انحصاري اکسپرین در ایران

 خدمات و افزارها نرم ها، سیستم معتبر و اصلی کنندگان ارائه از از یکی فعالیت، سابقه سال 40 از بیش با  اکسپریـن شرکت
  .دنیاست در سنجی اعتبار

 جامع نظام همچنین دارد، را مرتبط خدمات سایر و اعتباري گیري گزارش خدمات ارائه سابقه کشور 65 از بیش در اکسپرین
 ها، لیزینگ اعتباري، مالی موسسات ها، بانک در و بوده جهـان کشور 70 از بیش نیاز پاسخگوي اکسپرین، شرکت اعتبار سنجش

.باشد می استفاده قابل ... و مخابراتی هاي شرکت اقساطی، فروش هاي بنگاه



مراحل اعتبارسنجی

 شناخت سازمان و کسب و کار آن

درك صحیح از سازمان و اهداف آن

تعریف مناسب از مشتري خوب و بد در سازمان

بررسی داده هاي موجود از مشتریان سازمان

کمیت و کیفیت داده هاي موجود و قابلیت دسترسی به آنها

تقسیم بندي داده ها

oمشخص بودن نتایج داده هاي گذشته

oعمر داده ها

تبدیل داده ها به فرمت مناسب و ایجاد یک پایگاه داده



انتخاب و طراحی مدل: مراحل اعتبارسنجی

انتخاب و طراحی مدل مناسب براي توسعه کارت امتیازي اعتباري

کارشناسان نظریات قضاوتی، هايمدل کار اساس :قضاوتی هاي تکنیک بر مبتنی هاي مدل 

 گروهی یا فردي هايگیريتصمیم صورت به توانندمی هامدل این .است اعتباري حوزه در خبره

 و کیفیت با مشتریان از قبلی هاي داده که گیرند می قرار استفاده مورد هنگامی و شوند پیاده

.باشد نداشته وجود انتظار مورد کمیت

oAHP  

oTOPSIS

بررسی و تحلیل با آماري هايمدل :کاوي داده و آماري هاي تکنیک بر مبتنی هاي مدل 

 رفتار و اعتبارسنجی متغیرهاي بین موجود روابط و نظم یافتن در سعی گذشته، اطالعات

 قبلی هاي داده که گیرند می قرار استفاده مورد هنگامی ها مدل این .نمایندمی مشتري اعتباري

.باشد داشته وجود مشتریان از

oLogit

oProbit

oDecision Tree

oNeural Network



طراحی مدل پیشنهاد تصمیم: مراحل اعتبارسنجی

سایر و شده صادر اعتباري امتیاز به توجه با بتواند که است شده طراحی نحوي به مدل این 

  مناسب )سود نرخ نیاز صورت در و( اعتبار میزان تسهیالت، مبلغ در گذار تاثیر پارامترهاي

  گرفته نظر در مدل این در که متغیرهایی .دهد پیشنهاد را گیرد تعلق فرد به تواند می که

:اند شده

شده کسب اعتباري امتیاز

Cut-off درخواست رد یا پذیرش براي شده تعیین

سوم و دوم اول، نوع( ها وثیقه ارزش(

درخواستی تسهیالت نوع

درخواستی تسهیالت سقف

نظر مورد تسهیالت با رابطه در سامان بانک و مرکزي بانک قوانین و قواعد سایر



ارزیابی مدل و تایید اعتبار آن: مراحل اعتبارسنجی

متفاوت زمانی بازه یک از مستقل آماري نمونه یک روي آن تست و مدل قدرت ارزیابی:

اسمیرنوف -کولموگروف منحنی (Kolmogorov-Smirnov Curve)

مدل دوم و اول نوع خطاي تعیین

حساسیت درجه تعیین (Sensitivity) بودن اختصاصی درجه و (Specificity)

منحنی ROC (Receiver Operating Characteristic)

ضریب Gini )نمودار Lorenz(



پایش مدل: مراحل اعتبارسنجی

آن اساس بر امتیازي کارت که متقاضیانی هاي داده توزیع با جدید مشتریان هاي داده توزیع مقایسه 

.است شده طراحی ها

جمعیت ثبات شاخص (Population Stability) امتیازي کارت  ثبات شاخص یا (Scorecard

Stability)

است؟ داده رخ اعتباردهنده سازمان مشتریان جامعه در تغییراتی آیا

است؟ بوده چقدر مشتریان جامعه در داده رخ تغییرات میزان

متغیرها تحلیل شاخص (Characteristics Analysis)

است؟ بوده امتیازي کارت متغیرهاي از یک کدام مشتریان جامعه در داده رخ تغییرات منبع



طراحی گزارش هاي تحلیلی: مراحل اعتبارسنجی

طراحی گزارش هاي تحلیلی براي سیستم اعتبارسنجی

مدیریتی و نموداري هاي گزارش

oسازمان اعتباري هاي استراتژي تعیین

oباال سطوح مدیران براي مناسب

آماري گزارش

oنوع اساس بر مشخص زمانی بازه یک در مفصل طور به هاداده تمام جزییات نمایش 

کاربر درخواست

oپایین سطوح مدیران براي مناسب  



چند نمونه از معیارهاي اعتبارسنجی 

 استاندارد  اند  پور)S&P(

:ریسک تجاري :                                     ریسک مالی 

شاخه صنعتی -ترازنامه و سود و زیان   -

موقعیت رقابتی -سیاست مالی  -

مدیریت -بازده -

ساختار سرمایه  -

جریان نقدي -

انعطاف پذیري مالی                                                -



چند نمونه از معیارهاي اعتبارسنجی 

مودیزMoody)(

:ریسک رقابت و تجاري:ریسک مالی

سهم نسبی بازار -جریان نقد -

تنوع پذیري  -نقدینگی  -

حجم معامالت، مخارج،  -ساختار بدهی -

فروش ها، خریدها -حقوق صاحبان سهام وذخایر -

                                            



چند نمونه از معیارهاي اعتبارسنجی 

مودیزMoody)(

:کیفیت مدیریت            :                ساختار و ریسک قانونی

قدرت تلفیق و ادغام با بنگاه هاي مربوطه -

برنامه ریزي و کنترل -                                          

سابقه متوالی مدیریتی  -                              

ساختار سازمانی -                                                     

توان نوآوري و خالقیت -                                                                

                                            



چند نمونه از معیارهاي اعتبارسنجی 

یک بانک نوعی:

:وضعیت تجاري                  :وضعیت اقتصادي

ارزیابی صنعت -        ...)جریانات نقدي، بازده و (درآمدها -

ترکیب تولید -...)      ساختارسرمایه و نقدینگی و( وضعیت مالی -

ریسک هاي خاص -        

پیش بینی درآمدها و نقدینگی -        

ساختار حقوقی  -        

                                            



چند نمونه از معیارهاي اعتبارسنجی 

یک بانک نوعی:

:کیفیت مدیریت      

تجربیات و کارورزي-

موفقیت ها-

کیفیت سیستم حسابداري کنترل-

رابطه با مشتریان و میزان مسئولیت مدیریت       

                                            



متغیرهاي هسیتوریکال متغیرهاي دموگرافیکال

معوقات در همه محصوالت اعتباري تاریخچه سن

معوقات فقط در کارت هاي اعتباري تاریخچه جنسیت

در محصوالت اعتباري وضعیت فعلی پرداختی ها وضعیت تاهل

در کارت هاي اعتباري وضعیت فعلی پرداختی ها وضعیت محل سکونت

به عنوان صاحب حساب یا (ماه گذشته  3هاي بانکی بازشده در طول  تعداد حساب
)حساب مشترك

شغل

به عنوان صاحب حساب (ماه گذشته  12تا  4هاي بانکی بازشده در طول  تعداد حساب
)یا حساب مشترك

اشتغال   وضعیت

ماهه گذشته در همه محصوالت اعتباري براي حساب هایی که بیش   6معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(ماه پیش باز شده اند  12از 

تحت تکفل تعداد افراد

تا  4ماهه گذشته در کارت هاي اعتباري براي حساب هایی که بین  6معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(ماه گذشته باز شده اند  11

)خیر/ شماره : بله(آیا شماره تلفن همراه دارد؟ 

ماهه گذشته در همه محصوالت اعتباري براي همه حساب   12تا  7معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(هاي بانکی  

)خیر/ شماره : بله(تلفن محل کار دارد؟  آیا شماره

ماهه گذشته در کارت هاي اعتباري براي همه حساب هاي  12تا  7معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(بانکی  

)خیر/ شماره : بله(تلفن منزل کار دارد؟  آیا شماره

به عنوان  (ماه گذشته بسته شده اند  12حساب هاي حقوقی بانکی که در طول  وضعیت
)صاحب حساب یا حساب مشترك

به کار طول مدت اشتغال

)به عنوان صاحب کارت یا کارت اعتباري مشترك(کارت هاي اعتباري  تعداد در محل سکونت طول مدت اقامت

)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(قدیمی ترین حساب بانکی  سن مجموع اقساط ماهیانه/ ماهیانه  درآمد

)  به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(آخرین نکول  زمان هاي برگشتی تعداد چک

تعدادي از متغیرهاي کارت امتیازي



تعدادي از متغیرهاي کارت امتیازي

متغیرهاي هسیتوریکال متغیرهاي دموگرافیکال

معوقات در همه محصوالت اعتباري تاریخچه سن

معوقات فقط در کارت هاي اعتباري تاریخچه جنسیت

در محصوالت اعتباري وضعیت فعلی پرداختی ها وضعیت تاهل

در کارت هاي اعتباري وضعیت فعلی پرداختی ها وضعیت محل سکونت

)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(ماه گذشته  3هاي بانکی بازشده در طول  تعداد حساب شغل

به عنوان صاحب حساب یا حساب (ماه گذشته  12تا  4هاي بانکی بازشده در طول  تعداد حساب
)مشترك

اشتغال   وضعیت

 12ماهه گذشته در همه محصوالت اعتباري براي حساب هایی که بیش از  6معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(ماه پیش باز شده اند 

تحت تکفل تعداد افراد

ماه  11تا  4ماهه گذشته در کارت هاي اعتباري براي حساب هایی که بین  6معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(گذشته باز شده اند 

)خیر/ شماره : بله(آیا شماره تلفن همراه دارد؟ 

ماهه گذشته در همه محصوالت اعتباري براي همه حساب هاي  12تا  7معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(بانکی  

)خیر/ شماره : بله(تلفن محل کار دارد؟  آیا شماره

ماهه گذشته در کارت هاي اعتباري براي همه حساب هاي بانکی    12تا  7معوقات  وضعیت
)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(

)خیر/ شماره : بله(تلفن منزل کار دارد؟  آیا شماره

به عنوان صاحب (ماه گذشته بسته شده اند  12حساب هاي حقوقی بانکی که در طول  وضعیت
)حساب یا حساب مشترك

به کار طول مدت اشتغال

)به عنوان صاحب کارت یا کارت اعتباري مشترك(کارت هاي اعتباري  تعداد در محل سکونت طول مدت اقامت

)به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(قدیمی ترین حساب بانکی  سن مجموع اقساط ماهیانه/ ماهیانه  درآمد

هاي برگشتی تعداد چک )به عنوان صاحب حساب یا حساب مشترك(آخرین نکول  زمان

تعدادي از متغیرهاي دموگرافیکال و بخش عمده متغییرهاي هستوریکال نیاز به 
.بومی سازي براي کشور دارند

oعدم وجود داده هاي تعدادي از متغییرها
oکافی و صحیح(کیفیت  عدم دسترسی به داده هاي با(

oخاص حاکم در بانک هاي کشور شرایط



محصوالت اعتباري شرکت اعتبارسنجی و حافظ سامان ایرانیان

اعتبارسنجی اشخاص حقیقی مصرفی

oیک فرد متقاضی دریافت تسهیالت است.

 حرفه اياشخاص حقیقی اعتبارسنجی

oیک فرد به سبب کسب و کارش متقاضی دریافت تسهیالت است.

 حقوقیاعتبارسنجی اشخاص

o تسهیالت استیک شرکت متقاضی دریافت

اعتبارسنجی متقاضیان کارت اعتباري

oیک فرد متقاضی دریافت کارت اعتباري است.



محصوالت اعتباري شرکت اعتبارسنجی و حافظ سامان ایرانیان

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

مصرفیامتیاز اعتباري حقیقی 

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

مصرفیامتیاز اعتباري حقیقی 

متغیرهاي موثر در امتیاز اعتباري براي کارت  

.اعتباري نیز مشابه حقیقی مصرفی است



محصوالت اعتباري شرکت اعتبارسنجی و حافظ سامان ایرانیان

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

امتیاز اعتباري حقیقی حرفه اي

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

امتیاز اعتباري حقیقی حرفه اي



محصوالت اعتباري شرکت اعتبارسنجی و حافظ سامان ایرانیان

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

امتیاز اعتباري حقوقی

تعدادي از متغیرهاي موثر در 

امتیاز اعتباري حقوقی



تمرکز تسهیالت بر جامعه مشتریان خوش حساب: اعتبارسنجی

ترکیب عمومی 

مشتریان

گسترش جامعه مشتریان بدون  

اعتبارسنجی
با  گسترش جامعه مشتریان 

اعتبارسنجی

مشتریان خوب مشتریان بد



تمرکز تسهیالت بر جامعه مشتریان خوش حساب: اعتبارسنجی



  با تشکر


