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 ين ماليدر توسعه نظام تام ياتينظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عمل
  کشورها

  
  1يليمحمد جل
 
  

  چکيده
 يالت اعتباريع عادالنه تسهيجه توزيکشورها در نت يرا در رشد و توسعه اقتصاد يير بسزايتاث  ين مالينظام تام
توسعه نظام  يها يمختلف همواره در استراتژ يرو کشورها نياز هم. مختلف جامعه برعهده دارد يها به بخش

ن ياز جمله ا. باشند يم ين ماليتام يها توسعه نظام يد در راستايجد يمال يجاد نهادهايخود به دنبال ا ين ماليتام
آن در  يا برخوردار بوده و منافع و کارکردهايب به صد سال در دنيقر يکه از قدمت يو مال يپول ينهادها

بر اساس . باشد يجامع سنجش اعتبار ماست، نظام  اثبات شده ين ماليو تام يخصوص رشد و توسعه اقتصاد
ش يمطالبات معوق بانکها، افزا يدرصد ٤٠تا  ٣٠توان به کاهش  ين کارکردها مياز جمله ا يمطالعات بانک جهان

 يدر کشورها) يد ناخالص داخليبه تول يياعطا يالت اعتباريزان تسهينسبت م( يب نفوذ خدمات اعتباريضر
افته، ي توسعه يدرصد در کشورها ٩٠ش از يدر حال توسعه تا ب يدرصد در کشورها ٢٥ن نظام از کمتر از يا يدارا

، کمرنگ شدن ين منابع ماليان به ايمتقاض يابيو سهولت دست يالت بانکيبه تسه يدسترس يها تيکاهش محدود
 يبرا يافک ييکه فاقد دارا ينانينو کارآفر يها دهيها و ا نه طرحيخصوصاً در زم يده التيقه در تسهينقش وث

ر يق تاثين نظام سنجش اعتبار از طريهمچن. باشند ين کارکردها مياز ا يهستند، همه و همه تنها بخش يگذار قهيوث
و  يآمار يها ياز متدولوژ يريگ ، بهرهيده التيتسه يها يها و تکنولوژ مير پارادايي، تغياعتبار يبر فرهنگساز

 يها خدمات ارزش افزوده در بخش ارايه يساز نهيالت و زميان تسهيتر متقاض قيدق يابيدر ارز يعلوم رفتارشناس
نگ يزيمه، صادرات، ليبانک، ب ين ماليو تام ياعتبار يها وصول مطالبات و نظام يده ، سامانيريگ ميمختلف تصم

ن مقاله تالش شده يدر ا. گذارد يکشورها م يمختلف اقتصاد يها را در رشد و توسعه بخش ييکمک بسزا ...و 
ر آن در توسعه نظام ين نظام جامع سنجش اعتبار، تاثياديات بنيها و خصوص يژگيف، ويتعار ارايهست ضمن ا
انجام شده شرکت مشاوره  يها تي، فعاليشده و ضمن اشاره به تجارب جهان يکشورها بررس ين ماليتام
  . گردد ارايهران ين نظام در ايا يساز ادهيو پ يطراح يران در راستايا ياعتبار يبند رتبه
 يها ي، تکنولوژياعتبار ي، فرهنگسازيب نفوذ خدمات اعتبارينظام جامع سنجش اعتبار، ضر :يديکل يها واژه
  .يده التيتسه

  
 
  رانيا ياعتبار يبند رعامل شرکت مشاوره رتبهيمد .١
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  مقدمه
ورت گرفته هاي ص در اين مقاله نگارنده بر آن است تا با استفاده از نتايج مطالعات و پژوهش

اعتبار را به عنوان راهکار عملياتي در توسعه نظام ابعاد نظام جامع سنجش ، در چند سال اخير
  . نمايد ارايه تامين مالي کشورها

نظام تامين مالي و وجود مکانيزهاي يکپارچه در خصوص ارزيابي اهليت اعتباري مشتريان و 
اي  نقش و جايگاه ويژه به داليل مختلف، ها در عمل به تعهدات خود بهبود فرهنگ اعتباري آن

دسترسي آسان و عادالنه مردم به خدمات مالي و  .صادي يك كشور بر عهده دارددر نظام اقت
اين امر وقتي محقق . گردد هاي مهم توسعه و رشد اقتصادي محسوب مي اعتباري يكي از مولفه

هاي دنيا يك اصل  در تمام اقتصاد. شود كه فرهنگ اعتباري مناسبي در جامعه حاكم باشد مي
هاي اقتصادي كوچك و متوسط به عنوان  مبني بر اينكه گسترش بنگاهشده وجود دارد  پذيرفته

براي ايجاد . ستون فقرات اقتصاد، الزمه توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري و اشتغال است
هاي كسب و كار بتوانند از خدمات مالي و اعتباري  ها بايد صاحبان ايده و طرح اينگونه بنگاه

گيري مكانيزم مناسب  ي صحيح، پيش نياز اساسي براي شكلارفرهنگ اعتب. الزم استفاده نمايند
بدون داشتن فرهنگ اعتباري مناسب، در بخش ارزيابي و . رود در اين حوزه به شمار مي

قرار  ها بانكهايي مورد توجه نظام اعتباري و  شناخت اهليت متقاضيان خدمات مالي، مولفه
به . هاي انساني در تعارض قرار دارند و ارزشگيرد كه با بسياري از مباني فرهنگي و اصول  مي

گردد براي ايجاد اطمينان نسبت به برگشت منابع و  عنوان مثال نظام اعتباري مجبور مي
عكس آن عمل را ناديده گرفته و  »برائت«اعتبارات تخصيص يافته، اصل انساني و اسالمي 

گذارد كه عموم مردم تمايلي به رفتار به اين معني كه در مواجهه با افراد اصل را بر اين ب. نمايد
اعتباري صحيح ندارند مگر اينكه عكس اين موضوع را اثبات نمايند يا اينكه با اخذ تضامين و 

از طرف ديگر  .وثايق زياد، آنان را مجبور كنند تا به تعهدات خويش عمل نمايند
قع جزو حقوق عمومي در واگيرندگان نيز بدون توجه به اينكه منابع و اعتبارات اخذ شده اعتبار

باشد و بايد در مسير درست مورد استفاده قرار گيرد و به موقع براي فراهم آحاد جامعه مي
دهند كه اين منابع را مي مندي سايرين از آنها، عودت داده شود، به خود حق نمودن امكان بهره
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د و با تاخير در هايي كه مخل نظام اقتصادي است، بكار برن به شكل ناصحيح و در زمينه
  .بازپرداخت آن، ديگران را از منافع آن محروم سازند

هاي اساسي مواجه  فقدان فرهنگ اعتباري صحيح، اساس و بنيان نظام اقتصادي را با چالش
در صورتيكه فرهنگ اعتباري مناسبي در جامعه حاكم نباشد، بخش محدودي از افراد . سازد مي

باري را در اختيار خود گرفته و با عملكرد نامناسب و عدم جامعه، انحصار منابع مالي و اعت
نگاهي گذرا به . نمايندران از اين گونه خدمات را سلب ميمندي ديگ ايفاي تعهدات، امكان بهره

مشكالت حوزه خدمات مالي و اعتباري در ايران و آمار باالي معوقات در نظام بانكي و 
و مورد عمده مردم ايران به خدمات مالي مناسب  اعتباري و مهمتر از همه عدم دسترسي بخش

دهد كه نشان مي اجتماعي و فردي به وضوحهاي اقتصادي زندگي نياز براي بسياري از جنبه
  . هاي عمومي در اين زمينه از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست ها و نگرش باورها، ارزش

خويش موفق  نظام اقتصاديتجارب ساير كشورهاي دنيا بويژه كشورهايي كه در مديريت 
دهد كه براي مهندسي فرهنگ اعتباري، بايد طراحي دقيقي صورت  ياند نشان م عمل نموده

هاي مناسب  و طراحي چارچوب مهندسي فرهنگ اعتباري بدون نگاه سيستمي. پذيرد
هاي سنجش اعتبار اين وظيفه را تا حد زيادي متقبل شده و نقش  نظام. پذير نيست امكان
 به طورخاص و مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي  به طوردر مهندسي فرهنگ اعتباري  بسزايي

هاي اعتباري و  هاي سنجش اعتبار در دنيا قدمتي به اندازه قدمت نظام نظام. نمايند عام ايفا مي
در  ياعتبار يبند هاي رتبه مرتبط با موضوع سنجش اعتبار مانند شركت ينهادها. بانكي دارند

 يها شرکت. اند بسط داده يا ت خود را در سطح گستردهيجهان فعال يشورهااز ک ياريبس
ک از اشخاص يکه به هر  يا ق نمرهياز طر) Credit bureau(اشخاص  ياعتبار يبند رتبه
ت يقت وضعيدر حق) شود يگفته م Credit Scoreکه اصطالحا به آن (ند ينما ياعطا م يقيحق

 معموالً ين نهاديچن يمتول. دهند ياز اعتبارات موجود نشان مآنها را به منظور استفاده  ياعتبار
 يط برايافراد واجد شرا يين کار شناسايهستند که هدف از ا يها و موسسات اعتبار بانک

گردد تا عالوه بر  يباعث م ين نهاديجاد چنيا. باشد يالت مياستفاده از اعتبارات و تسه
دور  ين امکان فراهم شود که حتيمختلف جامعه، اان آحاد و اقشار يگسترش اعتبارات در م

. داشته باشد يا سهم منصفانه يکشور نسبت به استفاده از امکانات اعتبار يين روستايتر افتاده
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ل را به همراه خواهد يذ ياياشخاص مزا ياعتبار يبند ان نمود که نهاد رتبهيتوان ب ين ميبنابرا
  :داشت

 يو اعتبار يمال يتوسعه بازارها •
ر موسسات يها و سا ، بانکي، حقوقيقياز اشخاص حق ياهش تخلفات ناشک •

 الت و اعتباراتيتسه يدر پروسه اعطا يبانک غير ياعتبار

 در سطح کل کشور يبسط و گسترش فرهنگ اعتبار •

الت موجود يژه اقشار محروم جامعه از تسهيامکان استفاده آحاد مختلف و بو •
 ياعتبار

 يها و مراکز اعتبار بانک ييش کاراياعتبارات و افزا يع در اعطايتسر •
ت يآنها نسبت به وضع يش سطح آگاهيسک اشخاص با افزايکاهش سطح ر •

  خود ياعتبار
  

در اين نوشتار به طور مختصر ابعاد كلي نظام سنجش اعتبار و نحوه عملكرد آن در راستاي 
گيرد و  و بهبود فرهنگ اعتباري مورد بررسي قرار مي تقويت نظام تامين مالي کشورها

  .گردد مي ارايهچارچوب مفهومي مدل طراحي شده 
  

  ها يژگيف و ويتعار
ق اعطاکنندگان يرا از طر ها شرکتافراد و  يسنجش اعتبار، اطالعات اعتبار يها شرکت
 ياطالعات اعتبار ،ها شرکتل ين قبيا. ندينما يم يآور گر منابع موثق موجود جمعياعتبار و د

کار  ا شرکت بهيفرد  يجامع از عملکرد اعتبار يدگاهيجاد ديشده را به منظور ا يآور جمع
بالقوه قرار  ار اعطاکنندگانيدر اخت ياز اعتباريا امتيک گزارش ين اطالعات در قالب يا. برند يم

نه يآنها را در زم رنده،يگ و رفتار وام يخچه اعتباريمناسب از تار يجاد شناختيگرفته و با ا
ق فراهم نمودن سطوح يمزبور از طر يها شرکت. رساند يم ياري ياعتبار يها يريگ ميتصم

مبسوط و منتج از همان  يها  يجاد آگاهياعطاکنندگان اعتبار و ا يمناسب برا ياطالعات
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را  يکار و ن کسبيچن. آنها به همراه دارد يرا برا يه، ارزش افزوده قابل توجهياطالعات اول
  :ل نشان داديخالصه در مدل ذ به طورتوان  يم
 

  م اطالعات در شرکت سنجش اعتباريه تسهيمدل اول -١شکل 

 
  

  سنجش اعتبار يها شرکتت يمنافع حاصل از فعال
 ي، دسترسيمات اعتباريش دقت تصميسنجش اعتبار موجب افزا يها شرکتکه  ييجا از آن

 يشوند، لذا تمام يم يبه اعتبارات در کل اقتصاد و کاهش در اندازه و تناوب تخلفات اعتبار
ش ثبات و رشد يج منجر به افزاين نتايا. برند يرا از آن م ين بخش، منافع مهمينفعان ايذ

  :ل اشاره نموديتوان به موارد ذ يگردد که م يم ياقتصاد
  :ان اعتبار شامليمنافع مشتر .١

 .ترمنعکس کند تبار سالم به نحوي که شرايط اعتباري آنها را دقيقسنجش اع •

 بهبود دسترسي به اعتبار با توجه به درک بهتر از جايگاه مالي آنان •

 افزايش آگاهي آنان نسبت به مديريت اعتبار خود •

 زمانتقاء رفتار اعتباري اشخاص در طول فراهم ساختن امکانات بهتر در ازاي ار •
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 :اعطاکنندگان اعتبار شاملمنافع  .٢

 سک اشخاصيو سنجش ر يريگ نه اندازهيبهتر در زم يگاهيبه جا يابيدست •

اعتبار  ياعطا ياز برايمورد ن يها يبه توانمند يو دسترس يساز يافزايش تخصص •
 تر عيوس يها مسئوالنه به بخش

شان در سطوح يت اياعطاکنندگان اعتبار و فعال يسک اعتباريت ريريبهبود مد •
 يالملل نيب

 

  :منافع شرکت سنجش اعتبار شامل .٣
ضاي تقاالم از طريق بهبود خدمات، افزايش سبه اطالعات دستيابي  •

جويي ناشي از مقياس و توسعه بيشتر سرمايه براي کنندگان، بهبود صرفه استفاده
 .گذاري مجدد سرمايه

 

 :منافع قانونگذاران شامل .٤

 تر در زميته وضعيت بازار مالي مشتريان موقع تر و به  دستيابي به اطالعات دقيق •

آوري مجدد  کاهش احتمال مواجهه با تخلفات و نياز به آزادي مشروط و يا جمع •
 سرمايه براي اعطاکنندگان اعتبار

 تر به تغييرات و روندها توانمندي در پاسخگويي فعال •

 کمتر پذيري مديريت محيط اعتباري با نوسان •

  

  ب نفوذ اعتبار يش ضريسنجش اعتبار در افزا يها شرکتت ير فعاليتاث
ب نفوذ اعتبار يش ضريرا در افزا يير بسزايسنجش اعتبار تاث يها شرکتت يس و فعاليتاس

ب نفوذ اعتبار ياز آن است که ضر يحاک يانجام شده بانک جهان يها يبررس. در جامعه دارد
ن يکه فاقد ا يينسبت به کشورها يشتريشرکت سنجش اعتبار از رشد ب يدارا يدر کشورها

  . باشند برخوردار است ينظام م
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  سنجش اعتبار يها شرکت فاقد و کشورهاي دارا داخلي در ناخالص توليد به اعتبارات نسبت -٢ شکل

  
سنجش اعتبار   شرکت يکه دارا ييداست، در کشورهايکه از شکل فوق پ يهمانطور

ل داده يرا تشک يد ناخالص داخلياز تول يا مالحظه سهم قابل ييباشند، نسبت اعتبارات اعطا يم
 يب نفوذ اعتبار در کشورهايبه عنوان مثال ضر. برخوردارند ييباال يب نفوذ اعتباريو از ضر

باشد  ين کشورها ميدر ا يا ت گستردهيفعال يکا که شرکت سنجش اعتبار دارايس و آمرييسو
ب نفوذ اعتبار کشور عمان يبرابر ضر ٤و  ياندونز ب نفوذ اعتبار کشوريبرابر ضر ٨ش از يب

واقع در سمت چپ شکل (ن ييپا يب نفوذ اعتباريبا ضر ين مهم، کشورهايبا توجه به ا. است
 يقانون يها رساختيسنجش اعتبار در کشور خود نموده و ز  س شرکتياقدام به تاس) فوق
  .ندينما يا ميت سنجش اعتبار را مهيفعال ياز برايمورد ن

  مباني نظري سنجش اعتبار
تئوري . سنجش اعتبار و گزارشگري اعتباري از پشتوانه تئوريك دقيقي برخوردار است

شده به عنوان مهمترين مبناي علمي سنجش  ارايه 1ات علم اقتصادياطالعات نامتقارن که در ادب
العات و از اط ياست که مردم سطوح متفاوتثابت شده يتجرب به طور. باشدار مطرح مياعتب

 
١ Economics literature 
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 يها تيار دارند، نحوه رفتارشان را در موقعيکه آنها در اخت ياطالعات. معلومات دارا هستند
مت يک کاال، فروشنده معموالً قيد يبه عنوان مثال هنگام خر. دهدير قرار ميمختلف تحت تأث

آن با ط ير اقالم مشابه در بازار و شرايمت سايش از قيدانش و آگاه يک قلم جنس را بر مبناي
بازار  يها متيمشابه درباره ق يتواند اطالعات مي زيدار نيخر. کندين ميير عوامل تعيتوجه به سا

 ياد با اطالعات فروشنده برابريت کاال به احتمال زيفيدار درباره کياما اطالعات خر. باشدداشته
ن دو ين ايت که ماباس يهين بديبنابرا. نه داردين زميدر ا يکند و فروشنده اطالعات کاملتر نمي

  . کنندگان در بازار کاال عدم تقارن اطالعات وجود دارد بخش از مشارکت
سه محقق بزرگ  توسط ١٩٧٠ن بار در دهه ياول يمفهوم عدم تقارن اطالعات که برا

بنا نهاده شد، توانست  3و جوزف استيگليتز 2، مايكل اسپنس1اقتصادي شامل جرج آكرلوف
از آن . گر قابل انجام نبوديد يها روشق يد که از طرين نماييرا تب يعاد يهادهياز پد ياريبس

ک ابزار ارزشمند در حوزه علم اقتصاد يزمان به بعد مفهوم عدم تقارن اطالعات به عنوان 
با . رديگيها مورد استفاده قرار مدهياز پد يح تعداد متنوعين و توضيتبب يمطرح شد و برا
جورج آکرلف، ( ين تئوريا يکنندگان اصل ارايهبه  4م اقتصادزه نوبل در علياختصاص جا

خود را  يگاه اصليت و جاياهم ين تئوريا ،٢٠٠١در سال ) تزيگليشل و جوزف استياسپنس م
در ارتباط با  يک فرد اطالعاتيافتد که ياتفاق م ييمسأله اطالعات نامتقارن در جا .بدست آورد

شد که يتاکنون تصور م. گر فاقد آن باشنديا افراد ديداشته باشد و فرد  ياقتصاد يدادهايرو
ک معامله مشخص يکننده در مشارکت يها همه طرف يشه برايمورد مبادله هم يت کاالهايفيک

. ستين فرض و تصور درست نيدهند ا يوجود دارد که نشان م يشماريب يها مثال. است
با توجه به  .ار دارديدر اخت يشتريگر اطالعات بيدک طرف معامله نسبت به طرف يمعموالً 

ر مراجع يا سايک طرف معامله قرار دارد، توسط دادگاه يار يکه در اخت يزان اطالعاتينکه ميا
  . م نموديبرابر نمودن اطالعات قرار داد تنظ يتوان برا ين نميست بنابرايص نيقابل تشخ

  :ن بازارها عبارتند ازياز ا ييکه نمونه ها افتدياتفاق م يمختلفهاي  ده در بازارين پديا
 

١. George Akerlof 

٢.  Michael Spence 

٣.  Joseph Stiglitz 

٤. Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 
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 بازار اعتبار و خدمات مالي •

 1رانيحقوق بگ/ مه عمريبازار ب •

 )مه حوادثيب(2 يسالمت مهيبازار ب •

   3يشرکت ين ماليبازار تأم •

  شکالت ناشي از عدم تقارن اطالعاتمسائل و م
 :انتخاب نامساعد )١

از وضعيت اعتباري افراد،  يل عدم آگاهيبه دل ها بانكاست که  ين معنيانتخاب نامساعد به ا
اعتبارات و خدمات مالي را در اختيار كساني قراردهند كه اهليت الزم را براي برخورداري از 

  .آن ندارند
  : 4يمخاطره اخالق )٢

، متقاضي خدمات مالي و اعتباريمسئله دوم اين است كه با فرض انتخاب درست در مورد 
  دهد يا نه؟مورد توافق مورد استفاده قرار ميهاي  د نظر را در زمينهمتقاضي اعتبارات مورآيا 

  انتخاب نامساعد و خطر اخالقي هاي ممکن براي مشکالتحلراه
غربـال : توان حداقل بخشي از مسأله اطالعات نـامتقارن را بـر طرف نمود مي از دو طريق

رف ناآگاه هستند که به فرد يا ط هاييايـن دو روش در واقع مکانيسم. ٦و عالمـت دادن ٥کردن
دهند تا اطالعاتي درباره بازار و سطح نامتقارن بودن اطالعات بدست در يک معامله اجازه مي

  . آورد

 
١. life insurance/annuities 
٢. health insurance 
٣. corporate finance (outside versus inside financing) 

٤. Moral Hazard 
٥. Screening 
٦. Signaling 
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  ي سنجش اعتبار در بازارهاي نوظهورها شرکتتوسعه 

  ک شرکت سنجش اعتباريتوسعه  ياز برايط مورد نيشرا -الف

د در ير باينوظهور، نکات ز يبازارها عتبار موفق درا  سنجش   ک شرکت يس يمنظور تاس  به 
  :نظر گرفته شوند

 در جامعه يجاد آگاهيو ا ينش قبلير بييتغ •

  يتجار يريپذ هينان از توجياطم •
  ازيمورد ن يو قانون يحقوق يها ن چارچوبيتدو •
  .مناسب ينرم افزار و تکنولوژ ييشناسا •
  ازيبه اطالعات مورد ن ينان از دسترسياطم •
  ازيجذب پرسنل موردن يالزم برا يها مهارتن ييتع •

  تغيير بينش قبلي و ايجاد آگاهي در جامعه
ژه اطالعات يو م اطالعات و بهينوظهور، مقاومت در برابر تسه يدر بازارها يمشکل اصل

ل يز بنا به دالين يم اطالعات ماليمقامات ناآشنا با موضوع تسه يممکن است برخ. است يمال
 يها هاز مشخص يکپارچگيو عدم  يکار رقابت، پنهان. ر برابر آن بپردازندبه مقاومت د ياسيس

جه يم آن دارند که در نتيرود و اعتباردهندگان ب يشمار م  نوظهور به ياقتصادها يمهم بخش مال
به اسرار و اطالعات  يق دسترسيان خود، رقبا قادر شوند تا از طريم اطالعات مثبت مشتريتسه

ن نگرش ير اييتغ ير الزم در راستايتداب يستين بايبنابرا. نديرا برباانشان يمزبور، مشتر
  .شوددهيشياند

ده و بتواند نظر يبرخوردار گرد يکه شرکت سنجش اعتبار، از روند رو به رشد نيا يبرا
  :ا باشدير مهيط زيد شرايد، بايگونه اقتصادها جلب نما نيان خود را در ايمشتر

 . دي، آگاه نمايم اطالعات اعتبارياعتبار و تسه يايد جامعه را از مزايشرکت با •

هم  يتوانند منافع مشترک يدارند، م يکه رقبا در کنار هم منافع متضاد رغم آن يعل •
وجود  را به يطيد شراين بايبنابرا. د واقع شوديدو طرف مف يباشند که براداشته

  .نه جلب شودين زميگر در ايکديها نسبت به  آورند که اعتماد آن
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خواهد  يند که اطالعات آنها محرمانه باقينان حاصل نمايد اطميز بايان نيمشتر •
  .ماند

 يکه برا يطيک شرکت سنجش اعتبار در محيجاد يا ين، در مرحله اول برايبنابرا •
ان اعتباردهندگان، عامه يم يجاد آگاهيد نسبت به ايد، باکن ين بار آن را تجربه مياول

سنجش اعتبار،  ير شرکايگذاران، قانونگذاران و سا استي، سيمردم، مقامات دولت
نه يدر افراد در زم يجاد آگاهيو ا ينش قبلير بييد در تغيمف يابزارها. اقدام نمود

  :باشند ير ميم اطالعات، شامل موارد زيتسه يايمزا
نه نقش يزگردها و انتشار مقاالت مرتبط در زميها، م کنفرانس يبرگزار. رسانه •

 يها شرکتع در توسعه ين مربوطه، باعث تسريد متخصصيو عقا ياطالعات اعتبار
نه نقش ين کنفرانس در زميه، چنديبه عنوان مثال در روس. شود يسنجش اعتبار م
 يجه برگزاريدر نت. مواجه شد يمناسب يبرگزار و با پوشش خبر ياطالعات اعتبار

و  يسوابق اعتبار جادياز جامعه به ايعموم در مورد ن يها، سطح آگاه ن کنفرانسيا
طور   به شرکت سنجش اعتبار به يگزارشات اعتبار ارايهنه يدر زم نامه تيرضا ارايه

  .افتيبهبود  يا قابل مالحظه
 يبرا يد شامل اطالعاتيشرکت سنجش اعتبار، با ينترنتيت ايسا وب. نترنتيا •

ت ين سايا. ح دهديمثبت را توض يجاد سابقه اعتباريت ايان باشد که اهميمشتر
ان بوده و در آن يمشتر يمختلف و قابل دسترس برا يها د شامل بخشين بايهمچن
نند اشتباهات  د بتوايان باين مشتريهمچن. شود ارايه يها، گزارشات اعتبار بخش

 .ق آن اصالح کننديخود را از طر يموجود در گزارشات اعتبار

را  ها نوع آموزشن ياز ا يا شرکت سنجش اعتبار سنگاپور نمونه. انيآموزش مشتر •
 يرا برا ييها ين شرکت، سخنرانيا يين اجرايمسئول. دهد يم ارايهان خود يبه مشتر
در گسترش  يير بسزاين جلسات تاثيا. ندينما يان برگزار ميمختلف مشتر يها گروه
ن حقوق ييشرکت سنجش اعتبار و تب يها تيدر مورد فعال  يعموم يها يآگاه
  .است ان داشتهيمشتر
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 يرسان يآگاه ين روش براياز ا ها شرکتاز  ياريبس. ها زگردها وکنفرانسيم •
ران يک کنفرانس بزرگ با حضور مديعنوان مثال در قزاقستان،   به. کنند ياستفاده م

ن شرکت سنجش ياز چند ياعتباردهندگان و سخنرانان ،يرتبه بانک مرکز يعال
س شرکت سنجش اعتبار ياسع در تيکنفرانس، تسر يهدف اصل. اعتبار، برگزار شد

ن ين مربوط به اين کنفرانس، قوانيا يجه برگزاريدر نت. ه شرکت بودين سرمايو تام
کرد و اعتباردهندگان به  رييمورد قبول تغ يبند ک زمانيج و در يحوزه به تدر

 يدر کشورها يمشابه يها تيفعال. افتندينه دست ين زميدر ا  يعموم ياجماع
س يداد که منجر به تاس گر رخ ين کشور مختلف ديو چندا يه، کنيتنام، روسيو

  .ديشرکت سنجش اعتبار در آن کشورها گرد
با توجه به نوع مخاطب  يرسان اطالع يها تيموضوعات مورد اشاره در فعال •

  . متفاوت خواهد بود
  :باشد که يد به نحويعموم جامعه با يبرا يغاتيتبل يها تيفعال •
 يها  يح شوند تا نگرانيتشر يرا به خوب يعتبارم اطالعات ايت تسهينقش و ماه •

 .ابديکاهش  يم اطالعات شخصيدرباره تسه  يعموم

نه ين تعهدات شرکت در زميف آن و همچنيدرباره شرکت سنجش اعتبار و وظا •
 .شود يرسان ان اطالعياطالعات مشتر يم خصوصياحترام به حر

داشتن  محرمانه نگهان و يمشتر يم خصوصينه حفظ حريتعهدات شرکت در زم •
 . رديقرار گ ياطالعات مورد بحث و بررس

و روش اصالح اشتباهات،  يت اطالعات اعتبارينه امنيان در زمينان مشترياطم •
 .جلب شود

رنده و قانونگذاران و شرکت سنجش يگ ميت دوجانبه مقامات تصمينحوه فعال •
مورد بحث  يارم اطالعات اعتبيتسه يمناسب برا يطيجاد محينه اياعتبار در زم

 .رديقرار گ

 .د شوديم اطالعات خود تاکيبر تسه يرنده مبنيگ ت اعتباريت رضايبر اهم •
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سنجش   ت شرکتينه فعالين که عالوه بر آموزش مردم در زميت اينکته حائز اهم •
  .شود ارايهنه استفاده مسئوالنه از اعتبار يد در زميز باين ييها اعتبار، آموزش

  :باشد که يد به نحويبا يرماليو غ يمال ينهادها يبرا يغاتيتبل يها تيفعال •
دادن سهم بازار در  م از دستيم اطالعات و بينه تسهيموجود در زم يها  ينگران •

 .، را کاهش دهديم اطالعاتيجه تسهينت

شرکت  يها يب را از ربودن مشتريتواند موسسات رق يکه م يعوامل مختلف •
 .سنجش اعتبار باز دارد، شرح دهد

ت شرکت يکشور در موفق يرماليو غ يمال يو نهادها ها بانک يلزوم همکاربر  •
 .د شوديسنجش اعتبار تاک

 يمناسب اسرار اطالعات يماندن اطالعات و نگهدار  نه محرمانهينان الزم در زمياطم •
 .جاد کنديرا در اعتباردهندگان ا

 .ح شوديمثبت تشر يم اطالعات اعتباريت تسهياهم •

با شرکت سنجش اعتبار  يرا به همکار يربانکياعتباردهنده غ يها و نهادها بانک •
 .ديب نمايترغ

 يها شرکت يرا با توجه به اطالعات اعتبار يکنترل اعتبار يها هيورها و  يمش خط •
 .کند ارايهسنجش اعتبار 

  .ديد نمايسنجش اعتبار تاک يها شرکتت ينه فعاليپرسنل در زم ياز آموزشيبر ن •
د يبا ينظارت ياستگذاران و نهادهاي، سيمقامات دولت يبرا يغاتيتبل يها تيفعال •

  :ر باشديشامل موارد ز
استگذاران يو س يرتبه دولت يمختلف با مقامات عال يها جلسات و نشست يبرگزار •

م ينه تسهيدر زم ها شرکتن يت ايت شرکت سنجش اعتبار و فعالينه اهميدر زم
 .ياطالعات اعتبار

م يجهت تسه يقانون ياز به بسترسازيسنجش اعتبار و ن يها شرکتح نقش يتشر •
 ياطالعات اعتبار
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ش يو افزا يش ثبات اقتصاديدر افزا يم اطالعات اعتباريت تسهيد بر اهميتأک •
 ييزان اعتبارات اعطايم

 يگاه اطالعاتيگر از جمله پايد يگاه اطالعاتيبه پا يت دسترسيد بر اهميتأک •
 ها شرکتمربوط به ثبت  يعاتگاه اطاليا پايو  يمل ييکدشناسا

اطالعات و حفاظت از  ينه حفظ محرمانگياز به قانون مناسب در زميد بر نيتأک •
  اطالعات 

  الزمه بانكداري اسالمي: نظام سنجش اعتبار مبتني بر سنجش اهليت اشخاص
ها و  يكي از جهت تكنيك. باشدري اسالمي از دو جهت قابل بحث ميموضوع بانكدا

در نگاه تكنيكي به ابزارها و . ابزارهاي بانكداري و ديگري رويكردها و مباني فلسفي آن
شوند كه هايي طراحي مي و ابزارها و رويه شودورد استفاده در بانكداري توجه ميي مها روش

اما در نگاه رويكردي، مباني فلسفي بانكداري اسالمي . با اصول اسالمي سازگاري داشته باشند
. به نظر نگارنده، مورد اخير مقدم بر ساير مباحث است. ايد مورد كنكاش و بررسي قرار گيردب

ابتدا بايد اصول و مباني و مفروضاتي كه بر اساس آن در خصوص اسالمي بودن يا نبودن يك 
نقش و . توان قضاوت نمود، به درستي تبيين شوداقتصادي يا اجتماعي يا سياسي مي نظام

ان تاثير هر يك از مفروضات و اصول بنيادين در راستاي محك اسالمي بودن يك جايگاه و ميز
ها در راستاي طراحي يك نظام بانكداري مبتني بر  نظام اقتصادي مشخص گردد تا بتوان از آن

اصول و مباني اسالمي بهره برد و يا اينكه نظام بانكداري موجود را از جهت ميزان انطباق با 
  . د ارزيابي قرار دادمفاهيم اسالمي مور

است تا بر مبناي برخي اصول مسلم اسالمي، از جمله اصل بنيادين در ادامه، سعي گرديده
هاي سنجش اعتبار به عنوان يكي از مهمترين ابعاد نظام  عدالت و اصل فقهي برائت، نظام

   .بانكداري اسالمي مورد بررسي قرار گيرند

  اصل عدالت
باشد،   يقضاوت و پاداش به حق م يعدل به معنا .مي استعدالت يكي از اصول مهم اسال

اجر و  يع نکرده و بيچ کس ضايز و کوچک باشد از هيرا هرچند ناچ يچ عمليخداوند ه يعني

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملياتي در توسعه نظام تامين مالي  

سوره کريم  قرآن. گذارد و بدون تبعيض به هر کس جزاي عملش را خواهد داد پاداش نمي
پس هر : يعني" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره: " آيه هفتم زلزال

اي کار بد بکند آن را خواهد  اي کار خوب انجام دهد آن را خواهد ديد و هر کس ذره کس ذره
، براي اجتماعييك نظام  ادارهجانبه در  عدالت اجتماعي به عنوان يك مفهوم جامع و همه .ديد

، عدالت )ع(از ديدگاه امام علي. گذاري شد پايه) ع(بار در تاريخ، از طرف امام علياولين 
او تنها متفكري بود كه به اين . اداري را در بردارد و سياسي، اقتصادي اجتماعي همه ابعاد

ديدگاه جنبه عملي داد و به عنوان رئيس يك حكومت و يك جامعه وسيع چند مليتي نظريات 
  . در چارچوب دين مبين اسالم جامه عمل پوشانيد عدالت اجتماعي را

  اصل برائت
 .گيرداستفاده قرار مياصول عمليه در همه ابواب فقه مورد اصل برائت به عنوان يكي از 

به عنوان مثال در . يعنى اصل، اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم»  اصل برائت«
است مگر اينكه مدركي بر خالف كب جرمي نشدهاين است كه فرد مرت مباحث حقوقي اصل
كه در مسائل   است  اسالم  حقوقي  بسيار مترقي نظام  از اصول  برائت  اصل. آن وجود داشته باشد

  موجب  به.  دين اسالم است  مذكور از مزاياي  كاربرد اصل. اجتماعي نيز كاربرد فراواني دارد
  در قانون  اصل  اين. برخوردار شدند  كافي  اجتماعي  و تأمين  انسانها از مصونيت  اصل  اين

  . است شده  شناخته  رسميت  به  و هفتم سي  اصل  صورت  به  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي

  ل عدالت در نظام بانكداري اسالميكاربرد اص
در حال  يدرصد مردم ساکن در کشورها ٢٥بر اساس آمارهاي بانك جهاني، امروزه کمتر از 

افته ي توسعه ين نسبت در بازارهايکه ايدارند در حال يدسترس يرسم يتوسعه به خدمات مال
هاي اقتصادي كنوني  عدم دسترسي افراد به خدمات مالي در نظام. درصد است ٩٠ش از يب

بدون در . جهان، به اين معناست كه آنان از بسياري خدمات اجتماعي ديگر محروم هستند
از خدمات و امكاناتي مانند  مندي خدمات مالي مناسب، در بعد فردي، امكان بهره اختيار داشتن

قط بخش محدودي از افراد جامعه در بعد كالن نيز ف. مسكن و آموزش ميسر نخواهد بود
هاي  گذاري براي افزايش ثروت خود و مشاركت در فعاليتتوانند از امكانات سرمايه مي
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ين ابعاد راين مساله عدالت در توزيع خدمات مالي يكي از مهمتربناب. اقتصادي استفاده نمايند
و ويژگي مهم در صورتي كه نظام بانكداري فاقد اين بعد . گرددعدالت اجتماعي محسوب مي

بانكداري . توان نتيجه گرفت كه با اصول و مباني اسالمي فاصله زيادي داردباشد، با اطمينان مي
كند كه روح عدالت و عدم تبعيض، محور اصلي ي پيدا ميوقتي معناي واقعي و عملاسالمي 
از اين جهت كه بر مبناي هاي سنتي بانكداري تكنولوژي. باشد وزيع خدمات ماليدر ت

ه ارزيابي صالحيت آنان براي هاي قابل توثيق اشخاص نسبت بهاي مالي و داراييتوانمندي
نمايند، با اصل بنيادين عدالت در يمالي و تسهيالت اعتباري اقدام ممندي از خدمات بهره

  . تعارض آشكار هستند

  ايجاد عدالت در توزيع خدمات ماليتجارب جهاني در زمينه 
هاي بانكداري دنيا، مكانيزم و نظام سنجش اعتبار به عنوان عامل بسيار در بسياري از نظام

. نمايدايفا مينقش اساسي ها  ر همه بخشمهمي در توسعه خدمات مالي به صورت عادالنه د
هاي سنجش اعتبار، به جاي تكيه صرف بر توانمندي مالي، در واقع ميزان اهليت و  در نظام

معناي آيه هفتم . گيرداز خدمات مالي مالك عمل قرار مي مندي آنان شايستگي افراد براي بهره
کار خوب انجام دهد آن را خواهد  يا پس هر کس ذره(سوره زلزال و بسياري از آيات مشابه، 

تبار كنوني هاي سنجش اع محور نظام) ديکار بد بکند آن را خواهد د يا د و هر کس ذرهيد
نمايد در واقع عملكرد و از خدمات مالي نقش موثري ايفا ميمندي افراد آنچه كه در بهره. است

فتار به عنوان يك شاخص كسي كه به تعهدات خود عمل نكند، اين ر. رفتار گذشته آنان است
گيرد و اگر هاي بعدي مورد توجه قرار مي واستمنفي در ارزيابي اهليت وي، براي درخ

هاي بعدي بابت آن پاداش متناسب دريافت  رد مثبت داشته باشد، در درخواستشخصي عملك
  . اين نوع برخورد در واقع دميدن روح عدالت در نظام بانكداري است. نمايدمي

هاي سنجش اعتبار مبتني بر ارزيابي اهليت متقاضيان  كشورهايي كه داراي نظام در عمل،
آمار و ارقام . نمايند مند مي هستند، درصد قابل توجهي از افراد خود را از خدمات مالي بهره

  .نمايندحت و درستي اين ادعا را اثبات ميص
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملياتي در توسعه نظام تامين مالي  

  ل برائت در نظام بانكداري اسالميكاربرد اص
بتني بر ارزيابي يا سنجش اهليت، از جهت اصل برائت نيز با مفاهيم ي جديد مها روش

در . گيردتي اصل برائت مورد توجه قرار نميي سنها روشدر . اسالمي انطباق بيشتري دارند
ي نوين، ضمن توجه به كرامت انساني، اصل مترقي اصاله البرائه مبناي ها روشحاليكه در 

در بانكداري سنتي اصل بر اين است كه فرض كنيم همه  .اصلي رفتار با مشتريان بانكي است
از اينرو صرف نظر از اهليت ذاتي . متقاضيان متخلف خواهند بود مگر عكس آن ثابت شود

در حاليكه . ها و توانمندي مالي اشخاص مهمترين مالك ارزيابي است اشخاص، ميزان دارايي
كه اين موضوع با اصل . شاخص استي نوين، ارزشمندي اعتباري افراد مهمترين ها روشدر 

  .برائت سازگاري دارد
در مجموع نظام بانكداري اسالمي، در صورتي قابل تحقق است كه در طراحي كليه ابعاد آن 

ارزيابي صالحيت  در يك سيستم بانكي كه مالك. اصول و مباني اسالمي مورد توجه قرار گيرد
مالي آنان است، عدالت اجتماعي مورد  مندي از خدمات مالي، توانمندياشخاص براي بهره

توان بين افرادي كه تمكن در بهترين حالت، فقط مي. كند نميتاكيد اسالم قابليت اجرايي پيدا 
اي از ست كه بخش عمدها حالي اين در. ع كردمالي دارند، تسهيالت اعتباري را عادالنه توزي

شكاف طبقاتي روز به روز شوند و ميلي هستند، از اين خدمات محروم مردم كه فاقد تمكن ما
در چنين سيستمي حتي اگر ابزارهاي اسالمي نيز طراحي شوند، چون مبنا و . شودبيشتر مي

نقطه تمركز . دهند مي اصول پايه به درستي تعيين نگرديده، اين ابزارها كارايي خود را از دست
بنابراين بخش . ت مالي استهاي سنجش اعتبار، ارزيابي عادالنه كليه متقاضيان خدما نظام
هاي مطرح شده براي اصالح نظام بانكي ايران در راستاي توزيع عادالنه  اي از ضرورت  عمده

خدمات مالي و افزايش كارايي آن و بهبود رضايتمندي مردم از طريق نظام سنجش اعتبار قابل 
  .تحقق است

  اليديد ارزيابي متقاضيان خدمات مي سنتي و جها روشتفاوت اصلي 
آن با الزامات اقتصادي جديد سازي  بانكي كشور در راستاي هماهنگ  تغيير و تحول در نظام

قانون اساسي، امري ضروريست كه وجوب آن به داليل مختلف  ٤٤اصل هاي  از جمله سياست
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 هاي محدوديمعوق، انحصار خدمات مالي به بخش افزايش ميزان مطالبات. قابل اثبات است
اي از مردم به خدمات مالي متنوع، بروكراسي اداري زياد دسترسي بخش عمده از جامعه و عدم

هاي مختلف و زمان بر بودن بسياري از فرآيندها از در عرضه خدمات، عدم كارايي سيستم
 . اري تغيير و تحول مورد توجه قرار گيردگذ معضالتي است كه بايد در سياست جمله مهمترين

. يابي يا سنجش اهليت، با مفاهيم اسالمي انطباق بيشتري دارندي جديد مبتني بر ارزها روش
در . گيردمورد توجه قرار نمي) اله البرائهاص(ي سنتي يكي از اصول مسلم اسالمي ها روشدر 
ي نوين، ضمن توجه به كرامت انساني، اصل مترقي اصاله البرائه مبناي ها روشكه در  حالي

  .اصلي رفتار با مشتريان بانكي است
 

  ي سنتي و جديد ارزيابي متقاضيان خدمات ماليها روشتفاوت اصلي  - ١جدول 

  ي جديدها روش  ي سنتيها روش
 ارزيابي قضاوتي و مبتني بر نظر كارشناس

  )چند هفته و يا چند ماه(زمان بر بودن فرآيند ارزيابي 
  هزينه ارزيابي قابل توجه

اصل بر اين است كه همه متقاضيان متخلف خواهند 
 . بود مگر عكس آن ثابت شود

داراييها و توان مالي متقاضي مهمترين شاخص ارزيابي 
  .است

 ارزيابي مكانيزه و مبتني بر مدل علمي  

  )چند ساعت يا چند دقيقه(حداقل زمان ممكن  
  هزينه ارزيابي بسيار ناچيز 

عملكرد اعتباري  اضياناصل بر اين است كه همه متق 
  .مثبت خواهند داشت مگر عكس آن ثابت شود

ارزشمندي اعتباري و يا اهليت متقاضي مهمترين  
  .شاخص ارزيابي است

  

  بندي اعتباري ايران  اقدامات انجام شده شرکت مشاوره رتبه

  ران يا ياعتبار يبند شرکت مشاوره رتبه يمعرف -الف

و  ياعم از دولت( ي كشورها بانككليه  يدار سهامايران با  ياعتبار بندي شركت مشاوره رتبه
پا از يان سايران، صنعت و معدن و راينگ ايزيا، ليران، البرز و آسيمه ايب يها شرکت، )يخصوص

نظام جامع  ياز برايمورد ن يها رساختيفعاليت خود را آغاز و در حال حاضر ز ١٣٨٥آبان 
و  يمربوط و چارچوب حقوق يافزارها افزارها و نرم ، سختيفن سنجش اعتبار شامل دانش
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از  يشيآزما يبردار مهر بهره ياز ابتدا. استطالعات را فراهم کردهم ايتسه يبرا يمقررات
اولين خدمت و يا محصول نظام سنجش . باشديم ياتيعمل يستم آغاز شده و آماده بهرداريس

را در ارزيابي اهليت متقاضيان خدمات  ها بانكاعتبار در واقع يك گزارش اعتباري است كه 
عدالت در توزيع (ها، كاهش زمان و افزايش دقت  مالي ياري رسانده و عالوه بر كاهش هزينه

، زمينه بهبود فرهنگ اعتباري و يا به اصطالح، فرهنگ استفاده از خدمات مالي را )خدمات مالي
مندي از  در اين شركت، بهرهاساس مدل سنجش اعتبار طراحي شده . دهد يدر كشور ارتقا م

  . باشد ن در اين حوزه مييهاي نو يآور فن
  

  بندي اعتباري ايران سازي شده شرکت مشاوره رتبه پياده مدل مفهومي سيستم جامع سنجش اعتبار -٣شکل 

  

  

  محصوالت و خدمات ارزش افزوده شرکت يمعرف -ب

رابط سيستم سنجش اعتبار، يک ): Credit Bureau Connector(رابط سيستم سنجش اعتبار
داده شرکت را به پايگاه داده بانکي و غيربانکي  باشد که پايگاه سيستم اطالعاتي پيچيده مي

هاي بانک و شرکت، زمينه  اين سيستم ضمن مديريت تبادل داده ميان سيستم. نمايد متصل مي
  . سازد مهيا مي  بندي داخلي را براي بانک خاص رتبه گزارشاتگيري از  بهره

اين سيستم تاثير : (Application processing system)هاي اعتبار  سيستم ارزيابي درخواست
توان در  تسهيالت اعتباري داشته و از آن مي  کردن فرايند ارزيابي درخواست بسزايي در مکانيزه
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هاي اعتبار، مديريت ريسک يا وصول مطالبات معوق  زمينه پذيرش و ارزيابي درخواست
 . اده نموداستف

شناسايي، اجرا و   مکانيزه به به طور): Debt Master(سيستم مديريت وصول مطالبات
هاي  ترين زمان و با کمترين هزينه ممکن قبل از انجام پيگيري وصول مطالبات معوق در سريع
  . نمايد حقوقي و مصادره اموال اقدام مي

امتياز اعتباري، يک مدل آماري است که در نتيجه ): Credit Scoring(امتياز اعتباري 
سازي آن اعتباردهنده قادر خواهد بود ريسک اعطاي تسهيالت به متقاضي اعتبار را بر  پياده

  . هاي وي تعيين نمايد اساس ويژگي
  

  بندي اعتباري ايران شرکت مشاوره رتبه سيستم سنجش اعتبار محصوالت و خدمات ارزش افزوده -٤شکل 
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  : انجام شده يها تها و پروژهياهم فعال -ج
 يق همکارياز طر يجهان ين استانداردهايمطابق با آخر يکسب دانش فن •

ن شرکت سنجش اعتبار يچهارم(نفو يت ايکرد المللي بينک با موسسه ياستراتژ
 يمل يتهايو قابل) يجهان بانک يبند فعال طبق طبقه

 ،Data Structureشامل ) CBS( ستم جامع سنجش اعتباريس يساز ادهيو پ يطراح •
افزارها، ساختار  افزارها و نرم ، نصب سختيبانک اطالعات يساختار و معمار

  يزم ارتباطي، مکانيتيامن

الت يتسه يل اعطايشامل قانون تسه. (کامل يو قانون يچارچوب حقوق يطراح •
نامه نظام سنجش اعتبار مصوب دولت،  نيي، آياسالم يمصوب مجلس شورا

 ) انينامه از مشتر تيافت رضايزم دريو مکان امه سنجش اعتبارن نظام

ش ين هماينخست يبرگزار يبرا يزيربرنامه و يتخصص  سه کارگاه يبرگزار •
 رانيسنجش اعتبار در ا جامع نظام يالملل نيب

و حضور در پانل ) ١٣٨٧خرداد ماه (در اروپا  IFCاي  مشارکت در کنفرانس منطقه •
 شرکت يدستاوردها ارايهو  ياصل

 يبند و رتبه يازدهي، امتيگزارشگر(انتشار کتاب نظام جامع سنجش اعتبار  •
 )ياعتبار

رفاه،  هاي بانککپارچه سنجش اعتبار در يقرارداد فاز اول نظام جامع و  ياجرا •
 .ي، مسکن و مليتجارت، سامان، کشاورز

ل يخ تکميتار –) مهيستم سنجش اعتبار در صنعت بيس(مه يماژول ب يآغاز طراح •
 ١٣٨٨خرداد ماه : يينها

 )نگيزيستم سنجش اعتبار در صنعت ليس(نگيزيماژول ل يطراح يبرا يزير برنامه •
 هاي مورد نياز کشور و ساير ماژول
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  : يآت يها رنامهب
خدمات و محصوالت ارزش  ارايهنمودن نظام جامع سنجش اعتبار و  ياتيعمل •

 افزوده آن

 مه يماژول مختص ب يساز ادهيپ •

 نگيزيماژول مختص ل يساز ادهيپ •

 )Credit Scoring( ياعتبار يازدهيامت  يافزارها نرم يطراح •

 يريم گياز جمله ماژول تصم(سک يت ريريمختلف مد يافزارها نرم يطراح •
 )و ماژول وصول مطالبات ياعتبار

ق بهبود يع مختلف از طريصنا ين ماليل تاميتسه يبرا ييراهکارها ارايه •
 و نظارت يابيارزهاي  ستميس

  
 

  توسعه نظام سنجش اعتبار يدر راستا بندي اعتباري ايران شرکت مشاوره رتبه هاي آتي برنامه -٥شکل 

  
  

   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملياتي در توسعه نظام تامين مالي  

  بندي جمع
اي است كه در راستاي  سنجش اعتبار به گونه  هاي عملياتي نظام اصول و مباني و چارچوب

فرهنگي نظام اقتصادي بويژه در حوزه مهندسي هاي تامين مالي کشورها از طريق  توسعه نظام
هاي موجود در اين  و تسريع در دسترسي به منابع مالي و کاهش محدوديت فرهنگ اعتباري

در اين سيستم افراد به تناسب نحوه عملكرد و رفتار خود . نمايد نقش كليدي ايفا ميخصوص 
اين ويژگي محوري در . گيرند شوند و يا اينكه در صورت عملكرد مثبت پاداش مي يا تنبيه مي

خودكار فرهنگ اعتباري صحيحي در يك  به صورتگردد  نظام سنجش اعتبار موجب مي
هنگ اعتباري مناسب بسياري از معضالت در چارچوب فر. كشور و نظام اقتصادي شكل بگيرد

مكانيزم سنجش اعتبار در . باشد كنوني نظام اقتصادي و بانكي كشور قابل اصالح و ارتقا مي
با همت وزارت . نمودن فرهنگ اعتباري صحيح نقش بسيار مهمي برعهده دارد نهادينه

و برخي  ها انكباموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و مشاركت 
. استسنجش اعتبار در ايران فراهم شده گيري نظام نهادهاي مالي و اعتباري ديگر، زمينه شكل

هاي حقوقي و قانوني،  هاي كلي نظام سنجش اعتبار شامل چارچوب در حال حاضر چارچوب
است و زمينه هاي فرهنگي انجام شده و بسترسازيهاي فني و اطالعاتي  زيرساخت
اي دارد،  با توجه به اينكه جنبه فرهنگي اين سيستم اهميت ويژه. استن فراهم شدهشد عملياتي
. نمودن آن تدابير ويژه انديشيده شود رو الزم است براي بسترسازي فرهنگي و نهادينه از اين

مند  نظامتامين مالي و   توسعه نظامتاسيس نظام سنجش اعتبار در واقع يك راهكار مناسب براي 
نمايد تا يك  ها كمك مي نظام سنجش اعتبار به دولت. رود نگ اعتباري به شمار مينمودن فره

به  فرهنگ اعتباري مناسب را تبليغ كنند كه بر اساس آن عامه مردم حقوق و تعهدات خود
  . دهندگان را شناخته و ياد بگيرنداعتبار
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