فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان  :مشتریان اعتباری بانک

ا رریکب برر کو علامکل ایکل اعتبار ک و مکو

گردند :
شاخص های مدیریتی


نام شرکت :نام شرکت در واقع بیانگر هلیت شرکت مو باشد.



نلع شرکت :یکو ا علامل اهلیت مشتری نلع شرکت مو باشد که تصمیم گیری در ملرد اعطای

تسهیالت به آن بستگو دارد.
 تاریخ و آگهو تا یس شرکت :شرکتها به ه گام تأ یس اقدام به چاپ آگهو در رو نامه مو ک د ،که این
لزوماً مبت و بر شروع فعالیت و بهره برداری شرکت نیست .الزامات قانلنو ای اب مو ک د که شرکت اقدام به
چاپ آگهو تأ یس ک د .مان آغا فعالیت شرکت با ارائه صلرتهای مالو همراه مو باشد.
 شماره ثبت شرکت :شماره ای که بر ا اس آن شرکت ر میت مو یابد .که جهت احرا هلیت مشتری و
تصدیب گفته هایش ال م ا ت اخذ گردد.
 ملضلع شرکت :در ارائه خدمات باید نلع معامله با ملضلع شرکت خیت داشته باشد.
 مرکز شرکت(آدرس محل اداری شرکت) :بانکها ترجیح مو ده د به م ظلر نظارت فیزیکو رؤ ای شعبه
به عملکرد شرکت یا واحد تللیدی با شرکتهایو مراوده مالو داشته باش د که محل کارخانه یا دفتر مرکزی
نزدی

یکو شعب بان

شرکت ا نزدی

مربلره باشد .تا ا اتفاقاتو مان د آتش ل ی ،مشکالت کارگری ،فروش و فعالیت

ارالع داشته باش د.

 میزان رمایه ثبتو(پرداخت شده) :نشان ده ده تمکن مالو و ا تحکام شرکت مو باشد .باید تلجه داشته
باشیم که قسمتو ا

رمایه پرداخت شده و مابقو تعهد شده (به عهده هامداران شرکت) مو باشد ،لذا در

صلرت ورشکسته شدن شرکت ،قانلنگذار ابتدا رمایه شرکت را مدنظر قرار مو دهد .ربیعتاً هر چه رمایه
باالتر باشد وجاهت مالو بیشتری دارد.
 ا ا امه شرکت :اهمیت آن به دالیل یر مو باشد:
 1.1ملضلع فعالیت شرکت را مشخص مو ک د. 1.2چارچلب و خط مشو فعالیت شرکت را مشخص مو ک د. 1.3-رابطه و حدود تعامل شرکت با بان

را مشخص مو ک د.

 1.4گل یای این مطلب ا ت که شرکت با چه شرایطو و ا چه بانکهایو مو تلاند تسهیالت اخذ ک د و ای کهشرکت
در چه می ه ای مو تلاند ا بان

تسهیالت دریافت ک د.

 مؤ سین شرکت :ا دو جهت مهم ا ت:
 -1برای ر یدن به ای فع واحد
 -2وجاهت شرکت (وجاهت در ای ا همان حسن شهرت و تلان مالو مو باشد).


آخرین تغییرات رمایه شرکت :یکو ا پایه های تمکن مالو شرکت ،رمایه شرکت ا ت .برای برر و

روند افزایش رمایه شرکت ال م ا ت مراجع تصمیم گیری اعتباری ،نحله تغییرات رمایه را مدنظر قرار
ده د.


رو نامه ر مو آخرین تغییرات :بان

ا وضعیت مشتری خلد در هر حال باید مطلع باشد .تغییرات

مشتریان حقلقو در رو نامه ر مو درج مو گردد که شامل تغییرات رمایه ،هیات مدیره ،صاحبان امضاء و ...
مو باشد که همه اله پس ا تشکیل م مع عملمو شرکت در رو نامه درج مو شلد.


چکهای برگشتو :الف -جایگاه مشتری در با ار را نشان مو دهد ب -نشان مو دهد که مشتری به تعهدات

خلد در ت عمل نکرده .عدم وجلد چکهای برگشتو بیانگر وجلد نقدی گو کافو در حساب مشتری و تلان
مشتری در با پرداخت بدهیهایش مو باشد.


لیست کامل هامداران ک لنو شرکت و میزان هام هر ی

ا آنها :همانگلنه که در باال در ملرد

مؤ سین شرکت گفته شد اگر مؤ سین شرکت همان هامداران فعلو باش د ال م ا ت برای تعیین ای فع
واحد ،همچ ین تعیین اهلیت اعتباری مشتری ارالع کاملو ا

هامداران ک لنو شرکت و میزان هام هر کدام

داشته باشیم.

عوامل مالی


گزارشهای کامل حسابر و شرکت مربلط به  3ال گذشته



نرخ و روش ا تهالك دارائیهای ثابت شرکت



ا تعالم ا



وضعیت بدهو به یستم بانکو



وضعیت معدل حساب( :به رلر مثال)گردش بستانکار ( 3ماهه اخیر) ،گردش بدهکار ( 3ماه اخیر) و مانده

یستم بانکو

حساب( 3ماه اخیر) به تفکی

هر بان



میزان نقدی گو :ا دو جهت قابل برر و مو باشد



یکو ا علامل تاثیرگذار در محا به تلان با پرداخت مشتری



در محا به اعتبار ملرد نیا مشتری نیز ملثر مو باشد.



وضعیت مالکیت دارایو ها :مالکیت دارایو ها ا این جهت با اهمیت ا ت که نلع تمل

مشخص مو ک د و بیانگر این مطلب ا ت که چه میزان ا دارایو ملرد نظر در تمل

دارایو ها را

واحد ت اری و چه

میزان آن اجاره ای مو باشد .همچ ین چه میزان ا دارایو هایو که در تمل

شرکت مو باشد در رهن ایر

بانکها و چه میزان آ اد مو باشد.


وضعیت ترهین دارایو ها :ترهین دارایو ها بیانگر این مطلب ا ت که دارایو واحد ت اری ملرد نظر در

ترهین یکو ا بانکها یا واحد ت اری دیگری مو باشد یا خیر.
 نسبتهای مالو :ت زیه و تحلیل نسبتهای مالو معیاری برای

ش عملکرد و یا تهای مالو و تعیین نقاط

ضعف و قلت این یا ت ها ت.


هری

ا نسبتهای مالو به ت هائو یکو ا ج به های مل سه را م عکس مو ک د که معملال برای ت زیه و

تحلیل مالو کافو نیست .بلکه باید در ارتباط با ایر نسبتهای مالو ملرد ار یابو قرار گیرد .ت زیه و تحلیل
صلرتهای مالو مو تلاند در می ه های یر صلرت پذیرد:

 برر و نسبتهای نقدی گو و میزان تلان شرکت در با پرداخت بدهو های کلتاه مدت

 برر و نسبتهای عملیات ا جمله گردش کاال و تللید به رلری که بتلان فرای د را ا

مان

تامین ملاد اولیه و مان تللید و مدت انتظار برای تل یع و فروش و نهایتا دوره نقد شلندگو آن
را برر و و تحلیل نملد.

 برر و ا تفاده بهی ه ا داراییهای ثابت و م ابع رمایه ای
 ار یابو و برر و تلان مالو شرکت در پرداخت بدهو ها و با پرداخت تسهیالت مالو دریافتو
 به رلر کلو برر و وضعیت اختار رمایه


ار یابو پروژه ها و ررحهای در د ت اجرا



برر و اختار م ابع انسانو و دهها ملضلع مرتبط با عملیات شرکت



لیست کامل داراییها :بان

باید میزان کامل دارایو مشتری را به تفکی

دارایو ثابت و جاری داشته

باشد .داراییها قدرت مالو و تمکن مالو مشتری را نشان مو دهد .داراییها م ابع اقتصادی هست د که تحت مالکیت
واحدهای نهادی قرار مو گیرند ،و یله اخیره ار ش هست د و برای بان

م افع اقتصادی ای اد مو ک د.

 داراییهای جاری :نشان ده ده تلان نقدی گو مشتری ا ت .مان د ص دوق ،ت خلاه گردان و...
 داراییهای ثابت :میزان دارایو ثابت شرکتها نشان ده ده تمکن مالو آنها مو باشد .هرچه میزان آن
بیشتر باشد ریس

بان

برای گشایش اعتبار کمتر ا ت.

 میزان ملاد اولیه :ا جمله علاملو مو باشد که جهت شروع کار و ان ام پروژه ها و اعتبار

و به آن نیا

مو باشد.
 نسبت بازده دارایی :این نسبت بیانگر ارتباط بین ح م رمایه گذاری شرکت و لد خالص
شرکت مو باشد.

 نسبت بدهی :این نسبت وضع رلبکاران را در مقابل صاحبان هام نشان مو دهد که هر ی

تا چه

اندا ه در واحد ت اری رمایه گذاری کرده اند.
 نسبت جاری :این نسبت نشان مو دهد که دارایو جاری تا چه اندا ه بدهو جاری را مو پلشاند .نسبت
مذکلر را مقیاس نقدی گو در کلتاه مدت مو دان د .چ انچه این نسبت ا ی
ان ام آن را داشته و در صلرتو که ا ی

بیشتر باشد شرکت تلانایو

کمتر باشد شرکت احیانا" م بلر خلاهد شد برای ان ام

تعهدات خلد به م ابع دیگری ا جمله ا تقراض یا افزایش رمایه و یا فروش داراییهای ثابت متل ل
گردد .در تفسیر نسبت جاری باید به نل انات آن در رلل مدت  ،تلجه داشت .یرا امکان دارد که شرکت
ها در پایان ال مالو با حساب آرایو و واریز ملقت بعضو ا اقالم بدهو و برگشت این اقالم در اوایل
ال بعد این حساب را بهتر جلله ده د.
 نسبت آنی :این نسبت نشان ده ده قدرت مالو شرکت جهت با پرداخت بدهو های جاری ا رریب
دارائیهای جاری شرکت م های ملجلدی کاال و پیش پرداخت (که قابلیت نقدی گو کمتری دارند) مو
باشد .نسبت آنو شرکت ها باید برابر با  1و یا بیشتر ا آن باشد تا شرکت بتلاند ا محل دارایو های آنو
بدهو های جاری خلد را بپردا د .ا تدالل تحلیلگرانو که ا تاندارد نسبت آنو را  1مو دان د این ا ت
که این عدد مر بین قدرت نقدی گو کافو و قدرت نقدی گو ناکافو شرکت ا ت.
این نسبت یکو ا مفید ترین نسبت ها ت .وبه وضلح نشان مو دهد که آن قسمت ا دارایو جاری که
ا لحاظ ار ش ،ثکککبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر ا ت تا چه میزان مو تلاند پشتلانه
رلبکاران کلتاه مدت قرار گیرد.
 نسبت مالکانه :این نسبت نشان مو دهد که به رلر کلو چه مقدار ا داراییها به صاحبان هام تعلب
دارد .عده ای این نسبت را مکمل نسبتهای نقدی گو مو دان د ،یرا نشان مو دهد که محل تامین نقدی گو
ا تقراض بلده ا ت یا خیر.
 میزان وثایق و نوع وثیقه  :ا جمله ارکان مهمو ا ت که تا حدودی تضمین ک ده میزان تعهد
مشتری به بان

مو باشد .نلع وثیقه در تعیین جایگاه مشتری خیلو مهم ا ت .در عین حال باید تلجه

داشت که وثیقه ای که ا مشتریان اخذ مو گردد ،نمو تلاند پشتلانه محکمو در جهت با پرداخت
تعهدات مشتری باشد.
 لیست صاحبان امضای مجاز  :با تلجه به ای که وجاهت قراردادهای ت ظیمو مابین بان

و

اشخاص حقلقو به پشت لانه امضاهای م ا که در رو نامه ر مو درج گردیده ا ت میباشد ،لذا برر و
این ملضلع بسیار حیاتو مو نماید.

 میزان فروش :نلع فروش ،فروش اعالمو مشتری ،فروش در صلرتهای مالو
 نرخ رشد لد مشتریان کلیدی در الهای گذشته
 میزان سود خالص :لد مشتری نشان ده ده این ملارد ا ت -1 :نشان ده ده ملفقیت مشتری در
ی

فعالیت مالو  -2نشان ده ده تلانایو مشتری در اختصاص دادن همو ا با ار به خلد  -3نشان مو

دهد که مشتری تلانایو پرداخت لد بانکو متعلقه را دارد.
 صورتهای مالی حسابرسی شده :صلرتهای مالو به دو د ته انکد حسابر کو شکده و حسابر کو
نشده ،با تلجه به ای که صلرتهای مالو حسابر و شده ملرد تأیید شرکت دیگری نیز قرار مکو گیکرد لکذا
قابلیت اتکا به آنها بیشتر ا ت.

عوامل اقتصادی
 -1نسبت عرضه و تقاضا ،رقابتو یا انحصاری بلدن
 -2نل انات نرخ ار  :تغییرات نرخ ار گاهاً صدمات جبران ناپذیری را مو تلاند به واحد وارد نماید ،برر و نرخ
ار در  10ال گذشته حاکو ا نل ان نرخ ار مو باشد.
 -3میزان تللیدواقعو االنه :ا علامل مهم اهلیت مو باشد اگکر میکزان تللیکد واقعکو پکایین باشکد بایکد علکت آن
برر و گردد که ممکن ا ت علت آن  :کمبلد رمایه ،کشش پایین با ار و ...باشد.
-4ظرفیت ا مو شرکت :تلانایو تللید شرکت را نشان مو دهد .که باید با میزان تللید واقعو آن مقایسه شلد در
صلرت تفاوت بار علت آن جست ل گردد.
 -5میزان تقاضای با ار تل ط شرکت :در صلرت نبلدن تقاضا برای کاالی وارداتو ،وارد کردن آن صحیح
نمو باشد .لذا برر و میزان تقاضای با ار ا اهمیت قابل مالحظه ای برخلردار ا ت.
 -6روند تقاضا :برر و روند تقاضا در با ار نشان مو دهد که روند تقاضا در لات گذشته به چه صلرتو بلده
ا ت آیا یر نزولو داشته ا ت یا صعلدی؟

عوامل شخصیتی
 خلش امو (شخصیت فردی ،شخصیت خانلادگو ،خلش امو در محل کار ،ایفای تعهدات)
 علامل مدیریتو
 تعهدات مشتری شامل:
 تسهیالت دریافتو قبلو
 ضمانت امه
 حد اعتباری

 مشارکت مدنو
 مضاربه
 فروش اقسارو
 ایر

 میزان مطالبات معوق :بدهیهای معلق مشتری به یستم بانکو مو باشد که در رر ید پرداخت
نشده و معلق گردیده ا ت .یکو ا علامل مهم در تصمیم گیریها وجلد مطالبات معلق مو باشد .وجلد مطالبات
معلق نشان ده ده؛ ضعف مدیریت مالو مشتری ،ا د ت دادن هم با ار ،کیفیت کم تللیدات ،عدم ا تاندارد،
علامل برون ا مانو ا قبیل اقتصادی ،مالیاتو و غیره مو باشد.
 میزان سابقه(تجربه) :ابقه کاری مشتری که ت ربه مشتری را در رشته ملرد نظر نشان مو دهد و ا
دو نظر مهم مو باشد :الف -ابقه فعالیت شرکت ب -ابقه کاری مدیران در رابطه با نلع فعالیت شرکت


چکهای برگشتی :الف -جایگاه مشتری در با ار را نشان مو دهد ب -نشان مو دهد که مشتری به
تعهدات خلد در ت عمل نکرده .عدم وجلد چکهای برگشتو بیانگر وجلد نقدی گو کافو در حساب مشتری و
تلان مشتری در با پرداخت بدهیهایش مو باشد.



میزان تحصیالت :میزان تحصیالت متقاضو و ارتباط آن با رشته کاری در میزان اهلیت ایشان تأثیر
بسزایو دارد و میزان ملفقیت وی را افزایش مو دهد.



استعالم از سیستم بانکی :آگاهو تصمیم گیر اعتباری ا میزان تعهدات مشتری به یستم بانکو ،در
تصمیم گیری بان

حائز اهمیت مو باشد .ا تعالم در بردارنده ملاردی نظیر مشتریانو با و بدون مطالبات معلق،

مشتریانو که بیش ا ظرفیت خلد ا بانکها تسهیالت دریافت نملده اند و مشتریانو که هیچ گلنه تعاملو با ایر
بانکها ندارند مو باشد.
 وضعیت حسابهای شرکت و مدیران :وضعیت حساب نشان ده ده-1 :میزان رابطه بان
مشتری یا مشتری با بان

با

 -2میزان تمکن مالو مشتری مو باشد.

رمایه گذاری در ایر شرکتها :ش ا ایو شرکتهای گروه و رمایه گذاری شده تل ط شرکت متقاضو و
برر و وضعیت مالو آنها به ش اخت میزان تمکن مالو آن کم

مو ک د در صلرت وجلد تعهدات باالی

مدیران شرکت عدم تلانایو آنها در با پرداخت را نشان میدهد لذا در گشایش اعتبار ا ادی باید با احتیاط اقدام
کرد.
 نمایندگی های شرکت :نشان ده ده میزان پخش ،هم با ار ،میزان فروش تمکن مالو شرکت مو
باشد.

