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چکیده
1سـنجی گزارشگري اعتباري و اعتبارسنجی بانکی که در دنیـا بـا عنـوان اعتبـار    سامانه 

هـایی کـه   شود، بر پایه تسـهیم اطالعـات و در حقیقـت مشـارکت سـازمان     شناخته می
گیرد. اعضاي اطالعاتی از وضعیت اعتباري اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارند، شکل می

مشخصـی، اطالعـات اعتبـاري افـراد و     سنجی، باید بـر اسـاس اسـتاندارد   سامانه اعتبار
اي منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضـا نیـز بتواننـد بـا     مشتریان را در قالب پایگاه داده

مند شوند. اجراي چنین سازوکاري بـدون  تعریف دسترسی خاصی، از این اطالعات بهره
هـاي  باشد. سرعت، دقت و امنیـت از شـاخص  گیري از فناوري اطالعات میسر نمیبهره

بندي اعتباري ایران.ت رتبهعامل شرکعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهر و مدیر
1- Credit Bureau.
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سـنجی، ضـامن   گردنـد. معمـاري داخلـی سـامانه اعتبـار     اصلی این سامانه محسوب می
افزایش سرعت پردازش و توانایی ذخیره حجم باالي اطالعات (در حد ایجاد فایل بـراي  

باشد. همچنین بـراي  ساله) می5همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با بایگانی فعال 
هاي مختلفـی وجـود دارد. شـرکت مشـاوره     پروتکلامنیت شبکه و تبادل اطالعات نیز

سـنجی مشـتریان در   بنـدي و اعتبـار  بندي اعتباري ایران به عنوان نهاد مالی رتبـه رتبه
قانون اساسی و قانون طرح تسهیل اعطاي تسهیالت مصـوب مجلـس   44راستاي اصل 

اعتبـاري  سنجی بـراي نظـام بـانکی و   شوراي اسالمی و با مأموریت ایجاد سامانه اعتبار
کشور ایجاد شده است و تاکنون توانسته با حمایت وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک 

هـاي مـورد نیـاز را در    سـاخت هاي کشور، تمـام زیـر  مرکزي و همچنین مشارکت بانک
اي سنجی و گزارشگري اعتباري براي نظام بانکی و بیمهراستاي دستیابی به نظام اعتبار

ها و دستاوردهاي شرکت به عنوان نمونه موفق ایجـاد  ین مقاله فعالیتفراهم نماید. در ا
سـنجی  هاي نـوین بـراي اعتبـار   سامانه اعتبارسنجی ارائه شده است و جایگاه تکنولوژي

اي و ابعاد علمی و فنی آن شامل تبادل داده، ذخیره، پـردازش و  مشتریان بانکی و بیمه
انتقـال داده و فرمـت تبـادل سـامانه     ونقلهاي گزارشگري، تأمین امنیت شبکه و مسیر

گیرد.مذکور مورد بحث و بررسی قرار می

2بندي اعتبـاري، رتبه1دهی اعتباري،سنجی، امتیازسامانه اعتبارهاي کلیدي:واژه

3اي.دهی بیمهامتیاز

.JEL :G22, O21, E5بندي طبقه

1- Credit Scoring.
2- Credit Rating.
3- Insurance Scoring.
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مقدمه.1
ت متنـوع در ایـن زمینـه باعـث     محصوال،گسترش بازارها و نهادهاي مالی و به تبع آن

در سـطح شـرکت و   ،یند تأمین مالی و اخذ اعتبارات الزم براي پیشبرد امورآشده تا فر
هاي اقتصـاد کشـور محسـوب    به شکل سریع و قابل اطمینانی از الزامات و اولویت،افراد

ـ  انـد زیرسـاخت  توانسـته یافتهتوسعهکشورهاي ،شود. در این میان ن هـاي الزم را در ای
حال اینکه کشورهاي در حال توسعه راهی طوالنی پـیش ؛زمینه به خوبی فراهم نمایند

امروزه کمتـر از  که آمار و ارقام بانک جهانی حاکی از این است که طوريه ب،روي دارند
درصد مردم ساکن در کشورهاي در حال توسعه به خدمات مالی رسـمی دسترسـی   25

.  باشدمیدرصد 90یافته بیش ازسعهاین نسبت در بازارهاي تو.دارند
که در حالی،عهده دارندبررادر فرآیند توسعه خدمات مالی نقشی کلیديهابانک

کـه ارائـه   دهند و از آنجا بزرگ اختصاص میهايمنابع خود را عمدتاً به شرکتهابانک
ها کمتر شاین بخ،بر استبسیار هزینه،کارهاي کوچک و آحاد مردموخدمات به کسب

نظام سنجش اعتبار به عنـوان عامـل بسـیار    طراحی و اعمالگیرند. مورد توجه قرار می
هـا نقـش اساسـی ایفـا     مهمی در توسعه خدمات مالی به صورت عادالنه در همه بخـش 

منـدي  از جامعیت و نظـام اعطاي تسهیالت اعتباري در جامعهیند آهر چه فرنماید. می
،تري به منابع مـالی هاي اقتصادي به نحو بهتر و مطمئنخشبیشتري برخوردار باشد، ب

کـه  . در صورتینماینددست یافته و خواهند توانست از این منابع به نحو بهینه استفاده 
هاي اقتصـادي و افـزایش نیـاز بـه منـابع مـالی، شـاهد        همزمان با رشد و توسعه بخش

طـاي تسـهیالت نباشـیم،    هاي مناسـب در زمینـه تسـریع و تسـهیل اع    استقرار سیستم
اعتباردهندگان با مشکالت بسیاري در زمینه کسب آگاهی از اهلیت اعتباري مشـتریان  

بالقوه مواجه خواهند شد.  
تقـارن  شکاف اطالعاتی موجود میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده که از آن بـه عـدم  

ت تسـهیم  گیري نظام سنجش اعتبـار و صـنع  اساس علمی شکل،شودیاد می١اطالعات
تقارن اطالعات میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنـده موجـب   دهد. عدماعتبار را تشکیل می

در زمینـه تسـهیالت اعتبـاري و در نتیجـه     ٣مخاطرات اخالقی٢،ایجاد انتخاب نامساعد

1- Asymmetric Information.
2- Adverse Selection.
3- Moral Hazard.
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توجـه مطالبـات معـوق و    افـزایش قابـل  همچنـین  عملکـرد اعتباردهنـدگان و   کاهش
شود تـا برخـی   چنین موضوعاتی باعث می،عبارت دیگرگذشته خواهد شد. به سررسید

اسـتفاده از ایـن   ا دریافت تسهیالت اعتباري از اعتباردهندگان، به سوءبافراد قادر باشند 
،حلی که در دنیا براي مقابله با این چالش اندیشیده شده اسـت موضوع اقدام نمایند. راه

اطالعات مربـوط بـه مشخصـات و    هاي اطالعات اعتباري و تسهیمگیري از سیستمبهره
بندي و اعتبارسـنجی  رتبهو شرکت هابانکتاریخچه اطالعات اعتباري مشتریان با سایر 

تقارن اطالعـات میـان   موجب شده تا از مشکل عدمهاسامانهگیري از این باشد. بهرهمی
زمینـه  اعتباردهنده و اعتبارگیرنده کاسته شده، اعتباردهندگان تصمیمات بهتري را در 

اعطاي تسهیالت اعتباري اتخاذ نمایند و مشتریان نیز با اتکا به پیشینه اعتبـاري خـوب   
خود بتوانند میزان باالتري از تسهیالت اعتباري را دریافت نمایند.  

مفهوم سامانه اعتبارسنجی .2
ـ امروزه بسیاري از مؤ هـاي سـنجش   واسـطه خـدمات شـرکت   ه سسات اعتباري جهان ب

کنندگان بـالقوه و  منسجم و کارا در زمینه اطالعات درخواستهايدادهه ، به پایگااعتبار
هـاي اخیـر   در دهـه بندي و اعتبارسنجیرتبههاي بالفعل اعتبار دسترسی دارند. شرکت

اي در نظام پولی و مالی کشورها یافته و امروزه کمتـر کشـوري از خـدمات    جایگاه ویژه
و سایر نهادهـاي اعتباردهنـده از   هابانکغم آنکه ربهره است. علیها بیگونه شرکتاین

ها در جهت حفظ اسرار محرمانه مشتریان، تمـایلی بـه تسـهیم    ه واسطه الزام آندیرباز ب
اطالعات خود با نهادهاي دیگر نداشـته و بـه همـین دلیـل دریافـت اطالعـات از سـایر        

داشتن کلیـه  ر اختیارپذیر نبوده است، در پی احساس نیاز به دنهادهاي مالی نیز امکان
هـاي  اطالعات اعتباري اشخاص متقاضی اعتبار، نهادهایی تخصصی تحت عنوان شرکت

در راســتاي کمــک بــه ســنجش بهینــه ریســک اعتبــاري بنــدي و اعتبارســنجیرتبــه
تـرین منبـع اطالعـات اعتبـاري     اعتبارگیرندگان شکل گرفته است. نهادهاي مزبور، مهم

ــت  ــال دریافـ ــته و حـ ــدگانگذشـ ــی  کننـ ــار مـ ــل اعتبـ ــالقوه و بالفعـ ــند و بـ باشـ
تقارن اطالعاتی در اعطاي تسهیالت، موجب ایجاد زمینه مناسـب  کاهش عدمبه واسطه

براي مدیریت بهینه ریسک در مراکز اعطـاي اعتبـار شـده و نقـش بسـزایی در رشـد و       
ـ ،2004تـا  1996ي هـا سـال نمایند. درگونه مراکز ایفا میتوسعه پایدار این بـال  دنه ب

هـاي کوچـک، رشـد نهادهـاي     درصدي میزان اعتبـارات اعطـایی در انـدازه   60افزایش
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حال توسعه افزایش چشـمگیري داشـته   سنجش اعتبار در کشورهاي توسعه یافته و در
هاي سـنجش اعتبـار نقـش مهمـی را در بـازار اعتبـاري ایفـا        رو شرکتاست. از همین

کنندگان اعتبار را تسهیل نموده و به عنـوان  فتگونه نهادها، ارزیابی دریانمایند. اینمی
باعث تشـدید  سازوکاريچنین فقداننمایند. گیري و نظارتی عمل میثر تصمیمؤابزار م

یی بانکی در بخش اعتبارات خواهد شد.  آمخاطراتی همچون افزایش نکول و کاهش کار
ارسـنجی، هـدف   بندي و اعتبارسنجی از طریق ایجاد و توسعه سامانه اعتبنهاد رتبه

دهی، آوري، سـامان اي است کـه بـا جمـع   انهسامنماید. سامانه مذکور، فوق را محقق می
و هـا بانـک ایـن امکـان را بـه    ،تلفیق، تطبیق و پـردازش اطالعـات اعتبـاري مشـتریان    

دهد تا ضمن حصول شناخت مناسب از مشـتري، تصـمیم   سسات مالی و اعتباري میؤم
اي را در اعطاي تسهیالت اتخاذ نمایند. ایـن سـامانه   النهریسک و عادکم،سریع، مناسب

هـا و  آوري شده افراد (حقیقی یا حقوقی) از طریـق پایگـاه داده  با اتکا به اطالعات جمع
پردازش اطالعات مزبور، ریسک اعتباري افـراد را مشـخص کـرده و بـه بهبـود فرآینـد       

شـرکت نمایـد. کمـک مـی  سسات مالی و اعتباريؤو مهابانکمدیریت ریسک اعتباري 
، بـا اسـتفاده از   گیري در سیستم بانکیسنجش اعتبار به عنوان یکی از بازوهاي تصمیم

گیـري اعتبـاري بـه    نمایـد تـا تصـمیم   سسات اعتباري تالش مـی ؤو مهابانکاطالعات 
بنـدي و  رتبـه ی انجام گیرد. در یک تعریف ساده و اجمالی شرکتماي مدرن و علشیوه

شـود تـا   سسات اعتباري باعث میؤو مهابانکبا تسهیم اطالعات اعتباري اعتبارسنجی
و هـارچوب توافـق شـده   چیـک  کننده در تسهیم اطالعات، بتواننـد در  نهادهاي شرکت

، به اطالعات اعتباري مشتري دسترسی داشته باشند. نکته اصلی و کلیـدي در  مشخص
استفاده از اطالعات اعتباري سـایرین  اعتباري درمؤسساتو هابانکاین زمینه، توانایی 

ریسکی قادر خواهند بود تا تصمیمات مناسب و کمهابانکدر این صورت ، زیراباشدمی
.را در زمینه اعطاي تسهیالت اعتباري اتخاذ نمایند

هاي سامانه اعتبارسنجیمشخصه. 3
باشد:هاي سامانه اعتبارسنجی  به شرح زیر میبرخی از مشخصه

روزترین فناوري روز دنیا.ین و بهري از آخربرخوردا
هاي ارتباطی.ر گرفتن انواع کانالرعایت استانداردهاي امنیتی و در نظ
گردش مکانیزه اطالعات نظام بانکی بدون دخالت عامل انسانی.
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تطبیق با استانداردهاي جهانی سامانه اعتبارسنجی.
موجود در کشورهايقابلیت برقراري ارتباط با سایر پایگاه داده.
هاي نظام بـانکی در طراحـی آن متناسـب بـا     برخورداري از نظرات و خواسته

.شرایط بومی کشور
هـاي  نـوین در زمینـه  1هاي پشتیبان تصـمیم قابلیت توسعه و افزودن سیستم

سازي، ساماندهی وصـول مطالبـات، اعتبارسـنجی    دهی اعتباري، تصمیمامتیاز
هاي پشتیبان تصمیم مدیریت ریسک.ستمحوزه بیمه، لیزینگ و سایر سی

ایجاد سامانه اعتبارسنجی. 4
زه کـه از  یکپارچـه، متمرکـز و مکـان   یاسـت  يمرکـز ی،کـ یالکترونیسامانه اعتبارسنج

، يل شده و در بهبـود فرهنـگ اعتبـار   یان تشکیمشترياطالعات مرتبط با رفتار اعتبار
، نقـش  نینـو هايروشبر ینح مبتیصحيریگمیو تصمهابانککاهش مطالبات معوق 

سامانه مذکور کارکردهاي مختلفی دارد کـه برخـی از آنهـا بـه     د.ینمایفا میاي راثرمؤ
باشد:شرح نمودار زیر می

کارکردهاي سامانه اعتبارسنجی الکترونیکـ1نمودار 

1- Module.
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یسامانه اعتبارسنج. نقش و کارکرد 5
رد سنتی و دستی به رویکردها ویکحرکت از رایجاد و توسعه سامانه اعتبارسنجی نوعی 

ي جدیـد مبتنـی بـر ارزیـابی یـا      هـا روشباشـد.  دهی میهاي نوین تسهیالتو فناوري
ن یـ ايآن از دستاوردهايهان بوده و شاخصینويکردهایسنجش اهلیت، منطبق با رو

یکـ یه اصول و دانش الکترونیي نوین که بر پاهاروشد. در نبریبهره میشرفت جهانیپ
مبنـاي اصـلی رفتـار بـا     اصالت برائت، ضمن توجه به کرامت انسانی، اصل مترقی است

است.مشتریان بانکی

کارکرد سامانه اعتبارسنجی الکترونیک در حرکت از رویکرد سنتی به ـ2نمودار 
دهیرویکرد نوین تسهیالت

ارزیابی قضاوتی و مبتنی بر نظر کارشناسی

بر بودن فرآیندزمان

باال بودن هزینه ارزیابی

ها و توان مالی متقاضیهاي ارزیابی؛ داراییشاخص

همه متقاضیان متخلف خواهند بود، مگر عکس آن ثابت 
شود

ارزیابی مکانیزه و مبتنی 
بر مدل علمی

حداقل زمان ممکن (چند 
ساعت یا چند دقیقه)

زینه ارزیابی بسیار ناچیزه

شاخص ارزیابی؛ 
ارزشمندي یا اهلیت اعتباري 

متقاضی
همه متقاضیان عملکرد 

مگر ،اعتباري مثبت خواهند داشت
عکس آن ثابت شود
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يگیر. سامانه اعتبارسنجی، عامل تسهیل در تصمیم6
گیري مکانیزه، سرعت و دقت در تصمیمات سامانه اعتبارسنجی با تقویت عوامل تصمیم

هـاي  دهد. بـا اسـتفاده از امکانـات ایـن سـامانه و ترکیـب آن بـا اولویـت        را افزایش می
ریسـک  سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمتصمیماتی سازمان، مشتري در یکی از 

د.شوایی و برخوردي مناسب با وي فراهم میقرار گرفته و امکان اتخاذ تصمیم نه

گیري اعطاي تسهیالتکارکرد سامانه اعتبارسنجی در تسهیل تصمیمـ3نمودار 

مزایاي عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی . 7
شدن سامانه اعتبارسنجی مزایـاي  شود که عملیاتیبا توجه به مطالب فوق مشخص می

باشد:به قرار زیر میفراوانی دارد که برخی از آنها
ایجاد عدالت در توزیع منابع و تسهیالت بانکی.
طالبات معوق به میزان قابل توجه.کاهش م
بهبود و مهندسی فرهنگ اعتباري و اقتصادي آحاد جامعه.
هاي اقتصادي کوچک و متوسطدهی به بنگاهتقویت تسهیالت.
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ت و کاهش زمان و بـه  یی نظام بانکی از طریق افزایش دقت، سرعآافزایش کار
.حداقل رساندن نقش عامل انسانی در اعطاي تسهیالت

افزایش رضایتمندي مشتریان از خدمات بانکی.
افزایش ضریب نفوذ خدمات بانکی و اعتباري در کشور.

ي تبادل دادهن براینويهافناوريگاه یجا. 8
و یمـال مؤسسـات ریو سـا هـا بانـک مانند ،ستمین سیايک از اعضاینکه هر ینظر به ا

ـ یـ ارتباطات مورد نيبرقراريبراياعتبار و هـا سـازوکار ن شـعب و ادارات خـود از   یاز ب
سـتم  یسیآل سرور اصـل دهیت این در وضعیکنند، بنابرایاستفاده میگوناگونهايروش

ک از یدر محل هر يک سرور مرکزیست ارتباط سرور به سرور با یبایسنجش اعتبار م
ه یـ ن سـرور بـه بق  یـ سـپس ا .به تبـادل داده بپـردازد  خودکارصورت ه بداشته و ،اعضا

یکانـال ارتبـاط  ين برقراریس ارائه دهد. بنابرایا ادارات مختلف سرویکاربران در شعب 
بـر  ،ت آنیـ ن امنیمأن تـ یگـر و همچنـ  ین سرور هر بانک با شعب و ادارات دیمناسب ب

ست بـا اسـتفاده از   یبایعتبار مستم سنجش ایباشد و سرور سیسسه میا مؤعهده بانک 
،اعضـا يدر نظر گرفته شده برايک از سرورهایدار با هر یمن و پایایک کانال ارتباطی

س یکشور، در حال حاضر استفاده از سـرو یدر ارتباط باشد. با توجه به تجربه نظام بانک
1MPLS یروش مناسـب ،ازیـ مـورد ن یتـ یامنيهـا پروتکـل يشرکت مخابرات با اجـرا

باشد.  یم
شـرفته  یپيبانکـدار یتـ یامنيتمام استانداردها،آنيستم و کارکردهایساختار س

انتقـال  يبـرا SSL2یاز اسـتاندارد رمزدهـ  ،ن راسـتا یـ د. در ایـ نمایت میجهان را رعا
ن یبرخوردار است. همچنـ ،رهیو غیبان کارا، قواعد قاطع سازمانیستم پشتیاطالعات، س

ات کـاربران در درون آن ثبـت   یـ سامانه تمـام عمل یتیاف امنبه اهدیابیبه منظور دست
.گرددیم

هابانکستم در یسيفرمت اطالعات وروديسازکسان. ی9
مختلـف  يهـا گـاه داده یاز نرم افزارها و پايو اعتباریمالمؤسساتو هابانکک از یهر 

1- Multiprotocol Label Switching.
2- Secure Socket Layer.



1389تابستان،4فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 230

و ينگهـدار کسان و مشـابه یکدام اطالعات را با فرمت چین هیهمچن.کنندیاستفاده م
ل یمبـدل جهـت تبـد   سیستم پشـتیبان تصـمیم  ک یجاد ین ایبراکنند. بنایپردازش نم

یبه فرمت مورد استفاده در سـامانه اعتبارسـنج  هابانکمورد استفاده توسط يهافرمت
باشد تا اطالعات بر یستم مین سیکردن ایاتیدر عملیاساسیفنيازهاینشیاز پیکی

ستم سنجش اعتبار شوند. ید وارد سک فرمت استانداریاساس 
و خودکـار ارتبـاط کـامالً  يبـرا XML1ق رابـط  یتوانند ازطریکنندگان ماستفاده

سـتم متصـل شـوند.    یزه بـه س یرمکانیجهت ارتباط غHTML2ق رابط ین از طریهمچن
ان و ید اطالعـات مربـوط بـه مشـتر    یباياطور دورهه ستم بیکنندگان ساعضا و استفاده

یروزرسـان ند. بهینمایروزرسانستم سنجش اعتبار بهیآنان را در سياردادهات قریوضع
ها از دادهیروزرساند. بهیآیستم به شمار میسیاز اصول اساس،اطالعاتیتماميادوره
ر یپـذ امکـان یا دستیXMLق فرمت یانه از طری) ماهيا(اطالعات دستهيها3ق بچیطر

یشـده را بررسـ  رهیـ ذخيهـا دادهیعتبـار و درسـت  ا،زهیصورت مکانه ستم بیاست. س
د.ینمایم

و ياصورت دورهه بیتوان به سادگیز میرا نیاز اطالعات اضافیتوجهمنابع قابل
ق اسـتعالم  یـ ا تنهـا از طر یيادورهیروزرسانها (بهسیسرواز وبيریگق بهرهیا از طری

ره نمود. یذخیداده اصلگاهی) در پاياعتباريهاجاد گزارشیدر زمان ا4برخط
کننـدگان و کـاربران   اسـتفاده یفعلـ يازهایاست که با نياگونهسامانه بهيمعمار

فراهم است. نیز نده یآن در آیفنيباشد و امکان ارتقایممطابق 

گردش اطالعات در سامانه اعتبارسنجی . 10
هـا  دهگـاه دا یر پایات و ساکنندگان اطالعینق تأمیاز سامانه از طریمورد نيهاداده

گردنـد. پـس از   یره مـ یـ و ذخيآورجمع،هو قوه قضاییمانند شرکت پست، ثبت احوال
ان یکنندگان و مشـتر ار استفادهیدر اختين اطالعات در قالب گزارش اعتباریپردازش، ا

رد.یگیمقرار

1- Extensible Markup Language.
2- Hyper Text Markup Language.
3- Batch.
4- Online.
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گردش اطالعات در سامانه اعتبارسنجیـ3نمودار 

باشد که :ده فرآیند سنجش اعتبار به این صورت میدر یک مدل سا
سسـه اعتبـاري مراجعـه نمـوه و دریافـت      ؤاي از یـک بانـک یـا م   متقاضی به شعبه
جهت سنجش رفتار اعتباري و وضـعیت  ،. شعبهکنددرخواست میتسهیالت اعتباري را 

،بـار ، از شـرکت سـنجش اعت  ها و نهادهـاي مـرتبط  عملکرد اعتباري او در سایر سازمان
و یـا  )بانـک (سسـه  ؤتواند از طریق اداره مرکزي م. این درخواست مینمایداستعالم می

ارسال گردد. سیسـتم سـنجش اعتبـار، پـس از وصـول     از طریق شعبه مذکورمستقیماً
کنـد،  درخواست و با توجه به اطالعاتی که از سایر منابع اطالعاتی بیرونی گردآوري می

. چنانچـه  دنمایپاسخ استعالم را ارسال میبرخطده و به صورت پردازش الزم را انجام دا
بایسـت در فواصـل   درخواستی منجر به اخذ تسهیالت گردد، شعبه یا بانـک عامـل مـی   

اطالعات مربوط به بازپرداخت تسهیالت اخذ شده توسط مشتري را بـه  ،زمانی مشخص
عات نیز بتواند مبنـاي  صورت مکانیزه به شرکت سنجش اعتبار ارسال نماید تا این اطال

.رتبه اعتباري مشتري مذکور در آینده گردد
اعتبـاري و  مؤسسـات و سـایر  هـا بانـک هـاي اعتبـاري   با توجه به حجـم تـراکنش  

ی کـه  کننده از سیستم و نیـز منـابع گونـاگون   استفادهمؤسساتهمچنین تعداد شعب و 

اعضا مؤسسات مالی و 
اعتباري

توانند به اطالعات خود دسترسی داشته باشندمیمشتریان حقیقی و حقوقی

سایر منابع اطالعاتی
کننــدگان  تــأمین ـــ 

اطالعات تجاري

هیم دادهتس
درخواست تسهیالت -

اعتباري
تاریخچه اعتباري-
اطالعات نکول-

فقط ورود 
داده

خرید اطالعات
اعتباريگردش-
خدمات نظارتی-

عمومیاطالعاتیمنافع-
ــ مراکــز ثبــت اطالعــات   ـ

عمومی
قوه قضاییه-
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موفق چنـین سیسـتم و   که اعمالپرواضح است،باشندمرجع اطالعاتی این سیستم می
وري اروز فنـ و همچنین ابزارهاي مدرن و بـه با استفاده از بسترهاي بانکداريسازوکاري

،. بـه عبـارت دیگـر   باشـد بستر وب و اینترنت، عجین می، خصوصاًاطالعات و ارتباطات
پـذیر بـوده   موفق نظام سنجش اعتبار در بستر بانکداري الکترنیکی مناسب امکاناعمال
تر قادر خواهد بود تا از اثـرات نظـام   ام بانکی در صورت ایجاد چنین بستري، سریعو نظ

از جمله تسریع و تسهیل اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري،    ،سنجش اعتبار در ابعاد مختلف
ادالنه خدمات مالی در بهبود و مهندسی فرهنگ اعتباري در جامعه، گسترش و توزیع ع

تر شاهد عدالت در نظام بانکی خواهیم بود. دهمند شده و به عبارتی ساجامعه بهره

ـ اياعتبـار يبنـد شرکت مشاوره رتبهيمطالعه مورد. 11 ران، شـرکت  ی
رانیسنجش اعتبار در ا

مجمـع  27/6/1385بندي اعتباري ایران به موجـب مصـوبه مـورخ    شرکت مشاوره رتبه
رکـزي و  مبانـک تبا مسـاعد خاص وصورت سهامیه ب13/8/1385سس در تاریخ ؤم

و سـیس  أت،اي کشـور وزارت امور اقتصادي و دارایی و مشارکت نهادهاي پولی و سرمایه
است.فعالیت خود را آغاز نموده 

بیانیه چشم انداز. 11ـ1
اعتمـاد در زمینـه   فـرد، پیشـرو، متعهـد و قابـل    بـه شدن به شرکتی منحصـر تبدیل« 

یـک محـیط اعتبـاري شـفاف در     بندي اعتباري در راستاي کمک به ایجادخدمات رتبه
»کشور

بیانیه مأموریت. 11ـ2
توانـایی مـدیریت ریسـک    شـده بـر  شرکت مأموریت دارد تا با ارائه اطالعات پردازش«

دانـد  مـی اعتباري اعضاي خود بیفزاید. بنابراین شرکت خود را در برابر اعضایش متعهد
تا:
اعتماد باشدطرفانه، مستقل و قابلعملیات شرکت بی.
گاري اطالعات اطمینان حاصل نماید.از صحت و ساز
.از اطالعات خصوصی و امنیت اطالعات مشتریان حفاظت نماید«
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بندي اعتباري ایرانترکیب سهامداري شرکت مشاوره رتبهـ4نمودار 

ن شـرکت سـنجش اعتبـار فعـال طبـق      یران، چهـارم یاياعتباريبندشرکت رتبه
انتخـاب و در قالـب   ،خـود یالمللنیبیک فنیرا به عنوان شر1ی،جهانبانکيبندطبقه

سـتم سـنجش   یسياجـرا یک، در تالش است تـا دانـش فنـ   یاستراتژيقرارداد همکار
د.ینمااعمالاعتبار را در کشور 

ـ ااعماليکه در راستایاهم اقدامات ر یـ اسـت بـه شـرح ز   شـده سـتم اجـرا   ین سی
باشد:یم

يسـاختار و معمـار  سـاختار داده،  شامل ٢امع سنجش اعتبارستم جیسیطراح-1
غیره.و یارتباطسازوکار، یتی، ساختار امنیبانک اطالعات

ی:و قانونیارچوب حقوقهل چین و تکمیتدو-2
اصولی با فعالیت شرکت از طـرف بانـک مرکـزي جمهـوري     صدور موافقت

اسالمی ایران.

1- Creditinfo
2- Credit Bureau Service (CBS).

مؤسســه اعتبــاري 
توسعه
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 بـه  1386بهشـت سـال   یردکـه در ا قانون طرح تسهیل اعطاي تسـهیالت
ید.رسیاسالميب مجلس شورایتصو

به تصـویب دولـت   1386نامه نظام سنجش اعتبار که در اسفند سال آیین
د.فروردین ماه سال جاري ابالغ گردی17رسیده و در 

نامه سنجش اعتبار که نظرات مشاورین حقوقی و بـانکی در مـورد آن   نظام
ی الزامـ هـا بانـک آن توسـط  يتبار امضااعنامه سنجشو در آیینشدهاخذ 

شمرده شده است.
در یحقـوق ياز سـازوکارها یکیان به عنوان ینامه از مشترتیافت رضایدر

د قرار گرفته است.ینامه مورد تأکنییآ
نظام جامع سنجش اعتبار:  يسازفرهنگـ 3

تخصصی سنجش اعتبار در حوزه نظام بانکی و بیمه هايبرگزاري کارگاه
المللی شرکت و مشارکت نمایندگان حضور متخصصین شریک بینبا

و مؤسسات مالی و هابانکمرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارایی، بیمه
اعتباري.

 المللـی نظـام جـامع سـنجش اعتبـار بـا       برگزاري نخستین همایش بـین
مشارکت گسترده.

بار نظـام  رسانی اخطراحی و اعمال سایت اینترنتی پویاي شرکت و اطالع
.www.IranCreditScoing.comسنجش اعتبار به آدرس: 

هــا در خصــوص بــا جرایــد و رســانهارائــه مقــاالت تخصصــی و مصــاحبه
سازي نظام سنجش اعتبار.فرهنگ
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اهم اقدامات انجام شده در راستاي ایجاد سامانه اعتبارسنجی الکترونیکـ4نمودار 

بندي اعتباري ایرانتبارسنجی بانکی شرکت مشاوره رتبه. سامانه اع12
گـاه  یشـده از پا يآوره اطالعـات جمـع  یـ کلطـور کـه در ایـن مقالـه ذکـر شـد،       همـان 

جریـان و گـردش   شوند. یره و پردازش میذخسامانه اعتبارسنجی،مختلف در يهاداده
ایـران بـه شـرح   بنـدي اعتبـاري   اطالعات در سامانه اعتبارسنجی  شرکت مشاوره رتبـه 

باشد.می5نمودار 
1388یسال مالياز ابتدا،یسامانه اعتبارسنجنمودنیاتیعمليشرکت در راستا

، هابانکدر سامانه نموده و یدولتيهابانکانیمشتريطالعات اعتبارفت اایاقدام به در
یروزرسانبه،در سامانهماههکییزمانيهاخود را در دورهانیمشترياطالعات اعتبار

رکـورد اطالعـات   ونیـ لیم4از شیبـ 1388انتهـاي سـال   تـا کهيبه طور؛ندینمایم
گـزارش  افتیو آماده دردهشیروزرساندر سامانه بهیدولتيهابانکییاعطاالتیتسه

در ازیـ مـورد ن یو اطالعـات یفنيهارساختیزهیکل1388سال درنی. همچنباشدیم
افـت یماه سـال گذشـته، اقـدام بـه در    وریاز شهریدولتيهابانکفراهم شده و هابانک

ارچوب هـ چلیـ تکميانـد. در راسـتا  خـود از سـامانه نمـوده   انیمشترياعتبارگزارش
خـود را  یدر سال گذشته موافقت اصـول يشرکت، بانک مرکزتیفعالیو قانونیحقوق

1387سال 

تأمین، نصب و 
استقرار تجهیزات 

مورد نیاز

سازي تست و پیاده
اجراي پایلوت سامانه

بالغ تصویب و ا
نامه انجام کلیه آیین

تکالیف شرکت در 
نامهراستاي آیین

1386سال 

طراحی مفهومی سامانه

هاي ساختایجاد زیر
مورد نیاز

1385سال 

گیري تأسیس و شکل
شرکت
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یو اعتبارسـنج يبنـد رتبهنهیزمدر رانیاياعتباريبندشرکت مشاوره رتبهتیبا فعال
موجود یرونیبيهادادهگاهیبا توجه به الزام پا،گریديصادر نمود. از سوینکدر نظام با

و هـا يریـ گیمکاتبـات، پ ،یسـامانه اعتبارسـنج  ازیـ اطالعات مورد ننیمأدر کشور به ت
ارتبـاط آنهـا بـا    نهیزمکینزدندهیانجام شده که در آازیمورد نیکارشناسيهایبررس

.گرددیفراهم میسامانه اعتبارسنج

هاي اعتباري سامانه اعتبارسنجی بانکیگزارش. 13
تسهیم اطالعات میـان منـابع اطالعـات بیرونـی، اعضـا و سـامانه اعتبارسـنجی       حاصل 
ق و بـا بـا نـام    یاطالعات پردازش شده تلفاین است که با درخواست کاربر، ییهاگزارش
دند.  گریارائه مياعتباريهاگزارش
يکاربردهـا ،باشـد یاشخاص مـ يت اعتباریانگر رفتار و وضعیکه بياعتباريهاگزارش
و یمـال مؤسسـات و هابانکع مختلف به همراه دارد. به عنوان نمونه یدر صنایگوناگون
ان، یسـک مشـتر  یرییالت، شناسـا یتسـه يند اعطـا آیل در فریبه منظور تسهياعتبار
نـد.  ینمایمراجعـه مـ  هـا ین گـزارش از تخلفات به ايریشگیاحتمال نکول و پازیآگاه

از يریشخص و جلـوگ يامهیسک بیها را در محاسبه رن گزارشیز ایمه نیبيهاشرکت
ـ یمختلف بيهاج در بخشیتخلفات و تقلبات را ،هـا ن گـزارش یـ برنـد. ا یکـار مـ  ه مه ب

صـول  نـان از و یش و کسـب اطم یان خـو یمشـتر یینـگ را در شناسـا  یزیليهـا شرکت
تواننـد بـا   یز مـ یـ نیو حقـوق یقـ ین اشخاص حقیرساند و همچنیمياریتعهدات آنها 

یش در و مثبـت خـو  یمـوارد منفـ  ییخود به شناسايگزارش اعتباریافت و بررسیدر
ند.یپرداخته و در جهت بهبود آن اقدام نماها،گزارش
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شرکت مشاوره سنجیـ جریان و گردش اطالعات در سامانه اعتبار5نمودار 
بندي اعتباري ایرانرتبه

ی سـامانه اعتبارسـنج  ییمحصول نهاياعتباريهاطور که گفته شده گزارشهمان
:استیباشد که متشکل از انواع گوناگونیم

گزارش اعتباري خام.
گزارش اعتباري سوابق.
گزارش اعتباري پایه.
گزارش اعتباري استاندارد.
هگزارش اعتباري پیشرفت.
.گزارش اعتباري کامل

هــاي اعتبــاري ســامانه اعتبارســنجی  مــوارد زیــر را اطالعــات موجــود در گــزارش
گیرد:دربرمی
مشتریانمنفیو اطالعات مثبت.
اطالعاتی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی.



1389تابستان،4فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 238

هاي مختلف اشخاص: متقاضی اصلی، متقاضی فرعـی،  اطالعات مرتبط با نقش
.ضامن

 ی در خصـوص مراحـل تسـهیالت اشـخاص حقیقـی، ماننـد       اطالعات تفصـیل
خاتمـه زودتـر از موعـد قـرارداد، نحـوه      درخواست موجود و خاتمـه عـادي و  

.بازپرداخت و نکول وام
اطالعاتی از تعهدات غیرمستقیم شخص.
هاي صورت گرفته از شخصاطالعاتی از استعالم.
ي اعتباري و غیـره  حاوي اطالعاتی راجع به پرداخت قبوض آب، برق، خریدها

.شود)(بنا به تکامل سیستم این اطالعات وارد می
 سـاله در سیسـتم. حتـی اگـر بازپرداخـت      5بودن سابقه اعتباري در دسترس

.شودتسهیالت خاتمه یافته باشد، سایر اطالعات در سیستم بایگانی می
ها و عوامل ریسک مربوط به مشتري.اطالعاتی راجع به جنبه

ايه گزارشگري بیمه. سامان14
ياعتبـار يارائه خدمات گزارشـگر نهیبه هدف خود در زمیابیدستيشرکت در راستا

مـاه  بهشـت یرا در ارديامـه یبيرگسامانه گزارشاعمالو یطراحمه،یبي هاشرکتبه
نصـب  یاعتبارسـنج تیآن در ساآزمایشینسخه نیو اولهدیبه اتمام رسان1388سال 
انیـ مم سنجش اعتبار و توافقنامـه منعقـد  نظانامهنییجه به ابالغ آ. با توه استدیگرد

مــه،یبيهــابــه شــرکتيکــل بانــک مرکــزسیئــو ریــیو دارايامــور اقتصــادریــوز
يبـرا يامـه یبياطالعـات اعتبـار  یروزرسـان و بـه افـت یدر،اسـتاندارد يهاارچوبهچ

ر خصـوص عملیـاتی  اقـدامات الزم د 1389و در سـال  دهیارسال گردمهیبيهاشرکت
.شدن آن صورت خواهد پذیرفت

بندي. جمع15
باشد. بر همین اسـاس، از  مدیریت ریسک میهابانکترین وظایف مدیران یکی از اصلی

سنجش میـزان ریسـک اعتبـاري مشـتریان در راسـتاي بـه       ،هابانکترین اهداف عمده
مد آنان است.اهاي پیها و زیانحداقل رساندن نکول

اعتبـار و  دهندگان تسهیالت اغلب با اتکا به سنجش، ارائهیافتهتوسعههاي در کشور
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باشـد)  اساس برآورد ریسک مشتري (که برگرفته از عملکرد گذشته اعتباري وي مـی بر
استفاده از سـنجش اینکهوجودنمایند. باگیري در اعطاي تسهیالت میاقدام به تصمیم
رونق فراوانی 1990ا استفاده از این تکنیک در دهه گردد، امبرمی1950اعتبار به دهه 

یی و تسـریع در اعطـاي   آیافته و موجب انقالبی در صنعت خدمات مالی و افـزایش کـار  
تحقیقات انجام شده اذعان شده اسـت کـه بـیش    که درطوريه بتسهیالت شده است

ر بـراي  ي بزرگ از نتایج نظـام جـامع و یکپارچـه سـنجش اعتبـا     هابانکدرصد از 70از
١نمایند.هاي کوچک استفاده میاعطاي تسهیالت به بنگاه

اي را به اسـتفاده از ایـن   ي اخیر کشورهاي در حال توسعه نیز توجه ویژههاسالدر 
گیري از آن با استفاده از کادر مجرب تالش خود را براي بهرهام اند و تمها نمودهتکنیک

. براي دستیابی به این مهم در ایران، شرکت اندکار گرفتهرین خارجی به داخلی و مشاو
نمودن سامانه اعتبارسنجی در نظام بانکی ضمن فراهم بندي اعتباري ایران مشاوره رتبه

هــا و اي کشــور مطــابق بــا اســتانداردهاي جهــانی و بــا اســتفاده از توانمنــدي و بیمــه
دهی، تسهیل و هاي داخلی، این فرصت را فراهم نموده است تا فرآیند تسهیالتظرفیت

تسریع شود. 

1- Loretta J. Mester (1) describes a 1997 Federal Reserve survey.
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