
الف) کلیات :
١- به منظور اخذ استعالم وضعیت اعتباری مشتریان در نظام بانکی کشور، شعب باید جهت بررسی درخواست تسهیالت و یا تعهدات، 
نسبت به اخذ گزارش از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران جهت کلیه مشتریان اعتباری ( حقیقی / حقوقی) و ضامنین 

و وثیقه گذاران آنها به شرح بخشنامه حاضر اقدام نمایند (اعم از اینکه درخواست در حدود اختیار شعب یا فراتر از آن باشد).
٢-در مورد اشخاص حقوقی، استعالم و اخذ گزارش فوق صرفا برای شخص حقوقی و همچنین ضامنین و وثیقه گذاران آن انجام شود. 
لذا اگر مدیران شرکت اعم از امضاداران مجاز، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بعنوان ضامن یا وثیقه گذار شخص حقوقی باشند، 
الزم است استعالم موضوع بخشنامه حاضر برای ایشان نیز انجام و به نتیجه آن توجه شود. در غیر این صورت نیازی به استعالم 

موضوع بخشنامه حاضر برای مدیران شرکت نیست (اگر ضامن یا وثیقه گذار شرکت نباشند، نیازی به اخذ گزارش نیست)



٣-برای اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات در قبال ١٠٠ درصد وثایق گروه نقد (بر اساس موارد مقرر در خط مشی اعتباری ساالنه)، 
انجام استعالم موضوع بخشنامه حاضر الزامی نیست.

٤-استعالم موضوع بخشنامه حاضر، فارغ از استعالم های مانده بدهی و تعهدات (سمات) و سوءاثر چک برگشتی از سامانه های بانک 
مرکزی بوده و استعالم های بانک مرکزی کمافی سابق می باید برای مشتری و ضامنین و فارغ از نوع وثیقه و تضمین اخذ گردد. 

ضمناً در خصوص اشخاص حقوقی، استعالم سمات و سوءاثر چک برگشتی از سامانه های بانک مرکزی عالوه بر شخص  
حقوقی برای تمامی امضاداران مجاز، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت الزامی می باشد (اعم از اینکه اشخاص مذکور 

ضامن یا وثیقه گذار شخص حقوقی باشند یا خیر)
در صورت مغایرت بین نتایج استعالم از بانک مرکزی ج.ا.ا و نتایج سامانه رتبه بندی اعتباری ایران، مالک عمل اطالعات اخذ 

شده از سامانه بانک مرکزی می باشد. 
٥- شعب باید گزارش های دریافتی از سامانه را بررسی نموده و در اعتبارسنجی مشتری و تصمیم گیری های اعتباری لحاظ نمایند. 
باالخص برخی آیتم های گزارش های مذکور نظیر سوابق عملکرد مشتریان و تعداد و انواع تسهیالت قبلی مشتری و وضعیت آنها، 
رتبه و امتیاز اعتباری مشتری مندرج در گزارش "امتیاز اعتباری"، تعهدات غیر مستقیم مشتری و ... در ارزیابی مشتری به منظور 
اعطای تسهیالت خرد مفید بوده و حائز اهمیت است. ( با فرض اینکه اطالعات مذکور در گزارش سامانه درج شود). بدیهی است 

کاربرد گزارش های فوق محدود به تسهیالت خرد نبوده و برای سایر تسهیالت و تعهدات نیز می باید اخذ و بررسی شود.
٦-اخذ گزارش اعتباری ایران از سیستم مشاوره رتبه بندی میباید توسط شعبه انجام شود. همچنین چنانچه واحدهای اعتباری بانک 
(اداره اطالعات اعتباری مدیریت اعتبارات و اداره اعتباری مشتریان شرکتی مدیریت بانکداری شرکتی) نسبت به اخذ استعالم های 
اعتباری از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی ایران اقدام نمایند، باید برای برداشت کارمزد مربوط به گزارش های مذکور، مراتب را 
به شعبه عامل (شعبه اعطا کننده تسهیالت یا ایجاد کننده تعهدات) اعالم نمایند (لیکن اگر قبال یکبار کارمزد گزارش از مشتری 

اخذ شده باشد، نیازی به اخذ مجدد آن بعلت استعالم مجدد واحدهای ستادی نیست).  
٧-شعب می باید در صورت نیاز به کسب اطالعات تکمیلی و راهنمایی درباره گزارش های سیستم استعالم مانده بدهی و تعهدات 

قیماً با مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی تماس حاصل فرمایند. شرکت مشاوره اعتباری ایران، مست
٨-مدیریت اعتبارات و سایر ارکان اعتباری نیز از گزارش های مذکور جهت بررسی وضعیت اعتباری مشتری استفاده می نمایند.

ب) وظایف شعب:
١- ورود به سامانه استعالم شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران صرفا از طریق مرورگرهای Firefox و Chrome و  از طریق 

آدرس ذیل امکانپذیر میباشد.
http://172.16.100.4/ics

٢-کاربران می توانند با استفاده از  شناسه کاربری مربوط به شعبه خود نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایند. فرمت شناسه کاربری: (از 
سمت چپ شامل: کد دو رقمی بانک + کد ٥ رقمی شعبه : به عنوان مثال شناسه کاربری برای شعبه ناهید ٥٣٠٠٦٤٣ می باشد)                                   

٣-رمز ورود به سامانه، پیش از این به شماره تلفن همراه روسای محترم شعب پیامک شده است و بر اساس بخشنامه حاضر تغییری 
نداشته است. (در صورت مشکل فنی جهت ورود به سامانه مذکور، شعب می باید مستقیما با واحد CRMتماس حاصل نمایند).

http://172.16.100.4/ics


٤-شعب به منظور اخذ استعالم مشتری مورد نظر، باید از طریق منوی " استعالم جدید " و بر اساس راهنمای کاربری سامانه اعتبار 
سنجی (پیوست شماره ١ بخشنامه ) اقدام نمایند.

٥-به منظور تشکیل پرونده اعتباری مشتریان، کاربر ذیربط در شعبه باید نسبت به ارائه فرم رضایتنامه ارسال اطالعات و دریافت 
گزارش از سامانه اعتبارسنجی ( پیوست شماره ٣ بخشنامه) به متقاضی دریافت تسهیالت/ تعهدات  اقدام و پس از تکمیل و امضاء 

مسئولین شعبه، در پرونده اصلی اعتباری مشتری بایگانی گردد.
٥.١.تکمیل رضایت نامه مشتری توسط متقاضی تنها یک بار کفایت نموده و نیازی به اخذ مجدد آن در هر بار استفاده از 

تسهیالت/ تعهدات نمی باشد.
٥.٢.قسمت "شاهد" در فرم مذکور می باید توسط شخص همراه مشتری و یا یکی از پرسنل شعبه ( به عنوان شاهد ) امضا گردد.

٦-با توجه به اینکه اخذ گزارش از سیستم مذکور برای بانک هزینه دارد، لذا همکاران شعب قبل از اخذ گزارش، اقدام به دریافت 
فاً در حالتهای زیر نسبت به اخذ  استعالم های ذخیره شده در سرور بانک از طریق منوی " لیست استعالم " اقدام نموده و صر

استعالم جدید اقدام نمایند. 
اگر از زمان آخرین گزارش اخذ شده از سیستم مذکور برای مشتری مورد نظر/ ضامنین وی بیش از یک ماه گذشته باشد.

در صورت صالحدید رئیس شعبه، قبل از سپری شدن یک ماه از زمان اخذ آخرین گزارش نیز میتوان اقدام به اخذ گزارش جدید نمود.
قبالً گزارشی برای مشتری مورد نظر/ ضامنین وی از این سیستم اخذ نشده باشد. در صورتیکه 

در صورت اطالع و یا احتمال شعبه از تغییر در وضعیت مالی و اعتباری مشتری و یا ضامنین
٧-در حال حاضر سامانه استعالم شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران دارای چندین گزارش مختلف شامل: گزارش ارزیابی (در حال حذف)، 
گزارش امتیاز اعتباری، گزارش اعتباری پایه، گزارش اعتباری استاندارد، گزارش اعتباری پیشرفته، گزارش سوابق و گزارش استعالم میباشد. 

لیکن دسترسی به گزارش "ارزیابی" از ابتدای دی ماه از سامانه مذکور حذف خواهد شد. 
٧.١.استفاده از گزارش "ارزیابی" از زمان ابالغ بخشنامه حاضر ممنوع می باشد. شایان ذکر است وفق اعالم شرکت رتبه بندی ایران استناد به 

گزارش یاد شده به دالیل ذیل ممنوع است.
فاً براساس نظر سنجی از خبرگان بوده و مبتنی بر شاخص های آماری نمی باشد. لیکن، گزارش امتیاز  گزارش ارزیابی صر

اعتباری براساس روشهای علم آمار نظیر رگرسیون الجیت و مبتنی بر رویکرد کارت امتیاز دهی است. 
گزارش ارزیابی، سوابق یکسال اخیر شخص را در محاسبات امتیاز در نظر می گیرد و با رفع سوء اثر سوابق توسط شخص 
از طریق پرداخت بدهی یا رفع سوء اثر چک برگشتی، نمره اعتباری شخص بالفاصله بهبود می یابد. لیکن گزارش امتیاز 

اعتباری بازه زمانی پنج سال را بعنوان سوابق اعتباری فرد در نظر می گیرد/
گزارش امتیاز اعتباری بصورت مستمر بروزرسانی می شود. ضمن اینکه وجود همزمان دو گزارش با امتیازهای متفاوت که 

مبنای جداگانه دارند، موجب سردرگمی تصمیم گیرندگان اعتباری و متقاضیان اعتبار میگردید. 
٨-شعب از زمان ابالغ بخشنامه حاضر باید از گزارش "امتیاز اعتباری" استفاده نمایند. گزارش مذکور به عنوان گزارش تخصصی اعتبار 

سنجی، رتبه و امتیاز اعتباری مشتری را نمایش می دهد. 
پیش نیاز استفاده از گزارش "امتیاز اعتباری"، استعالم یکی از گزارش های اشاره شده در بند ٩ ذیل (پایه، استاندارد و 
پیشرفته) می باشد. شعبه باید ابتدا یكی از گزارش های یاد شده را استعالم نماید و پس از آن، امكان اخذ 

گزارش امتیاز اعتباری از سمانه وجود خواهد داشت.  



٨.١.گزارش "امتیاز اعتباری" با تخصیص امتیاز و رتبه اعتباری به اشخاص، وضعیت اعتباری آنها را در یک نگاه مشخص مینمایند. 
مشخصات، تعاریف و عناوین مربوط به گزارشهای یاد شده به تفصیل در " کتابچه راهنمای خواندن گزارشهای سامانه اعتبارسنجی " 
( پیوست شماره ٢ بخشنامه) شرح داده شده است که شعب می توانند به منظور اطالع از عملکرد گزارش های مذکور به راهنمای کاربری 

یاد شده مراجعه نمایند. 
٩-گزارشهای زیر که براساس جامعیت و محتوای اطالعات طبقه بندی شدهاند، وضعیت اعتباری مشتری و تعهدات مستقیم و غیر 
مستقیم وی و ضامنین آن را حسب مورد نشان میدهند. همانطور که اشاره شد، ابتدا باید یکی از گزارش های پایه، استاندارد و یا 

پیشرفته توسط شعبه اخذ شود تا اخذ گزارش امتیاز اعتباری فراهم گردد. 
گزارش پایه: این گزارش کمترین اطالعات را دارا بوده و اطالعات هویتی، وضعیت منفی، مشخصات تماس، مشخصات 

آدرس 
         و تعداد استعالمهای صورت گرفته در ماههای اخیر را نشان میدهد.

گزارش استاندارد: عالوه بر اطالعات گزارش پایه، حاوی جزئیات مربوط به تسهیالت اخذ شده نیز میباشد.
گزارش پیشرفته: کاملترین گزارش بوده و عالوه بر اطالعات دو گزارش فوق (پایه و استاندارد)، اطالعاتی از قبیل تعهدات 

غیر مستقیم شخص را نیز داراست.
گزارش سوابق: سابقه تغییر اطالعات هویتی، آدرس، تماس و...، همچنین سوابق وضعیتهای منفی شخص را نشان میدهد.

گزارش استعالم: تعداد استعالمهای صورت گرفته از مشتری توسط اعضای شرکت اعتبارسنجی را نشان میدهد. این گزارش 
در متن هر یک از گزارشهای فوق وجود دارد. 

١٠-برای استعالم وضعیت اعتباری مشتری از سامانه شرکت مشاوره اعتباری ایران، شعبه می باید با توجه به انواع گزارش های پایه، استاندارد 
و پیشرفته، نسبت به اخذ کاملترین گزارش (گزارش حاوی بیشترین اطالعات) اقدام نمایند.

ً گزارش پایه و استاندارد  توجه١: ممکن است برای یک مشتری، هر سه گزارش پایه، استاندارد و پیشرفته در سیستم موجود نباشد و به طور مثال صرفا
برای یک مشتری وجود داشته باشد.

مثال: در صورتیکه برای یک مشتری همزمان دو گزارش پایه و استاندارد در سیستم موجود باشد، گزارش استاندارد که حاوی 
اطالعات بیشتر است میباید انتخاب و استعالم گردد.

توجه2: گزارش "امتیاز اعتباری" فارغ از سایر گزارشهای موجود در سامانه باید برای تمامی مشتریان اعتباری و ضامنین آنها  اخذ 
گردد(در صورت نمایش گزارش امتیاز اعتباری برای مشتری/ضامن). 

ً یکی از سه گزارش پایه، استاندارد یا پیشرفته اخذ گردد.  توجه٣: به منظور دریافت گزارش "امتیاز اعتباری" باید بدوا
١١-خروجی گزارش های فوق با فرمت فایل "PDF" می باشد که الزم است کاربران ذی ربط بعد از ذخیره نمودن فایل مذکور در 

محل مشخص در سیستم اقدام نمایند.
١١.١.   چنانچه تسهیالت/ تعهدات درخواستی مشتری خارج از حدود اختیارات اعتباری تفویضی به شعبه باشد، شعبه گزارشهای 
اخذ شده از سامانه رتبه بندی (در قالب فایل Pdf) را به همراه پیشنهاد اعتباری و سایر اسناد و مدارک مربوطه از طریق سامانه 

پرگار به مدیریت اعتبارات ارسال نمایند و نیازی به اخذ پرینت و ارسال نسخه فیزیکی برای مدیریت اعتبارت نیست.
١١.٢.چنانچه درحدود اختیار شعب باشد، از گزارش مذکور پرینت تهیه نموده و در پرونده اعتباری مشتری نزد شعبه بایگانی 

گردد.



ضمنا ایجاد امکان اخذ گزارش مذکور در سامانه LOS در دست اقدام می باشد که در صورت ایجاد، نیازی به اخذ جداگانه گزارش 
توسط شعبه نخواهد بود (در صورت ایجاد، متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد).

١٢.کارمزد اخذ استعالم اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران، متناسب با نوع گزارش دریافتی از سامانه مذکور باید مطابق 
با آخرین تعرفه کارمزد خدمات ریالی ابالغی از مشتری دریافت شود. 

ج)  وظایف مدیریت ریسك و مطالعات اقتصادی:
پاسخگویی و راهنمایی شعب و اداره اطالعات اعتباری مدیریت اعتبارات در خصوص ابهامات و سؤاالت احتمالی درباره سامانه شرکت 

مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

ضروری است، ضمن ابالغ بخشنامه به مسئولین، کارشناسان و بانکداران ذیربط، نظارت الزم را بر حسن اجرای آن نیز اعمال نمایند.


