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����� �����ت
دریافت تسهیالت و خرید اقساطی، به بخشی ثابت از زندگی های امروز ما تبدیل شده است؛ عاملی که از یک سو به 
مردم کمک می کند نیازمندی های خود را راحت تر تهیه کنند و از سوی دیگر قدرت عمل فروشندگان را افزایش می دهد.
اعتبارسنجی پاسخی است بر این نیاز دو سویه؛ راهی نو که در آن مراکزی تخصصی، اعتبار مالی افراد را می سنجند تا 
مشخص شود یک نفر، بر اساس شغل و درآمد و هزینه ها و رفتارهای مالی و اعتباری خود، چقدر می تواند تسهیالت 

دریافت کند و چه میزان توان بازپرداخت اقساط را دارد.
چنین چیزی نه فقط برای بانک ها، که هر جا قرار است خدماتی به صورت اعتباری یا نسیه یا مدت دار ارائه شود، 

مانند خرید خودرو، لوازم خانگی، اجاره خانه و ...، قابل استفاده خواهد بود. 
در این صورت، نیازی نیست متقاضِی چنین خدماتی، هر بار به جایی مراجعه کند، هر بار با سلیقه ای خاص مواجه 

شود، و هر بار ده ها سند و مدرک و ضامن و ... ارائه نماید و هر بار ناامیدتر برگردد.
را  مراجعان  و  متقاضیان  آمار  و  بزنند  باال  آستین  بار خودشان،  هر  وام دهندگان،  و  خیران  و  خیریه ها  نیست  نیازی 

درآورند، یا دل به دریا بزنـند و ناامید از بـرگشت پول مان، قرضی بدهند. 

تنها کافی است تصویر اعتباری افراد در آیینه مرآت نمایان شود تا هزاران هزار نفر یاریگر هزاران هزار کار نیکو شوند.



��ر ا����ر��ن را ��ا���
اقساطی، چه میزان  یا خریدهای  تا معلوم شود هنگام دریافت تسهیالت  افراد است  اعتبار  اعتبارسنجی، سنجش 
تسهیالت می توانند دریافت کنند و از عهدۀ پرداخت چه میزان اقساط ماهانه بر می آیند. اعتبارسنجی کمک می کند 
تا مردم از مسیرهای پر پیچ و خم دریافت تسهیالت و ارائۀ وثیقه های سنگین رها شوند و بتوانند در سریع ترین زمان 
ممکن وام بگیرند یا کاالی خود را اقساطی بخرند. همچنـین به بانک ها و عرضــه کنندگان کاال و خدمــات کمک

 می کند تا از بازگشت پول خود اطمینان یابند.

توسعۀ روزافزون خریدهای اعتباری و حاالت متنوع آن، موجب شده است اعتبارسنجی به عنوان یکی از مهم ترین 
ارکان توسعۀ کشورها در نظر گرفته شود. به گونه ای که مدت هاست، دامنه استفاده از اعتبارسنجی، از نظام های مالی 

فراتر رفته و به مواردی چون اجاره خانه، خرید اقساطی خودرو، وسایل خانه و ... گسترش یافته است.

ا���م ���  از
  ۳,۷۰۰,۰۰۰ ��ر
 ا����ر����

��ای 
��� ۲,۸۰۰,۰۰۰ 

��دا�� ��� از
        ۳۰,۰۰۰ �����رد ����ن 
  �����ت �� ����ی ا����ر���� ا���م ��ه



��ر ا����ر��ن را ��ا���

خ ������ت ��� ���ی �����ت ��
���� از ۵در ��ار 

�����ی �� ��� از
 ۱۴۵��ز��ن 

سامانۀ اعتبارسنجی مرآت، در خدمت بانک ها و ارائه کنندگان خدمات مالی اعتباری است و افراد را به صورت 
غیر حضوری ارزیابی نمـوده و گواهی اعتبارسنــجی آن ها را صادر می نماید. 

از  بیش   ،۱۳۹۹ اسفندماه  تا   ۱۳۹۶ اردیبهشت ماه  در  مرآت  اعتبارسنجی  سامانه  را ه اندازی  زمان  از 
۲,۸۰۰,۰۰۰ نفر، نزدیک به۳,۷۰۲,۰۰۰ بار توسط سامانه اعتبارسنجی مرآت اعتبارسنجی شده اند. با اتکا به 
نتایج سامانه اعتبارسنجی مرآت تا کنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت خرد اعطا شده است که نرخ 

مطالبات غیرجاری این تسهیالت  کمتر از ۵ در هزار است که رکورد مطلوبی در کشور محسوب می شود.

مرآت به گونه ای طراحی شده است که عالوه بر افراد، سازمان ها نیز می توانند جهت دریافت خدمات وام برای 
کارکنان خود به صورت ویژه از خدمات مرآت استفاده کنند. تا کنون بیش از ۱۴۵ سازمان اقدام به دریافت 

خدمات مرآت نموده اند.



���اد ا����ر���� ا���م ��ه

۱۹۰,۸۲۶    ��ل  ۱۳۹۶

۷۱۳,۶۸۷    ��ل  ۱۳۹۷

۱,۴۶۳,۹۳۱
۱,۳۳۳,۶۲۲   ��ل  ۱۳۹۸

۳,۷۰۲,۰۶۶
   ��ل  ۱۳۹۹

ع ����



���� ���� ��ی ������ �� ا����ده از ��آت

���� ۷۰،۰۰۰ 
 در ز��ن

 ۴۰۰ ��ار �������
 در ���� ����

�� ۱۴ 
 در ���ف ����



�� ��ی ��آت و��

ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری که هر لحظه در آن، هزاران ورود، تراکنش، ورود اطالعات و بارگذاری مدارک 
انجام گیرد، نیازمند زیرساختی قوی و قابل اتکاست. از سوی دیگر، وجود حجم عظیمی از اطالعات اقتصادی تعداد 
زیادی از افراد، مستلزم ساختارهای چندالیه امنیتی است. این کار توسط تیم گسترده ای از بهترین مهندسان شرکت 

دانش بنیان پارت انجام گرفته است و به طور پیوسته نگهداری و بهبود داده می شود.

���و�ی  و ا ���� ا����ت

به منظور پاسخگویی به سؤاالت و پیگیری های متقاضیان اعتبارسنجی، بخشی با عنوان «مرکز تماس» شکل گرفته 
است. این پاسخگویی ها در عموم موارد، صرفًا به یک راهنمایی، خالصه نمی شــود و نیازمند پیگیری های متعدد از 

سوی کارشناسان مرآت است.
ماهانه بیش از ۷۰،۰۰۰ تماس در این مرکز، پاسخ گفته می شود. تمامی این تماس ها در سیستم یکپارچۀ ارتباط با 

مشتریان ثبت می گردد تا امکان بررسی و ارزیابی گفتگوها وجود داشته باشد.
نظرسنجی های انجام شده از نمونه ای ۲۵,۰۰۰ نفری نشان داد، ۸۰ درصد کاربران، رضایت خود از سامانه را بسیار 

زیاد و زیاد اعالم کرده اند.

�������� و �����ی

به شرایط  توجه  و  استاندارد های جهانی  و  الگـوهای گـوناگـون  بررسی  با  متقاضیان،  اعتبارسنجی دقیق  به منظور 
بومی، معیارهای متنوعی برای سنجش اعتبار مخاطبان، با محاسباتی خاص انتخاب و طراحی گردید. این معیارها، 
مواردی چون شغل، درآمد و ضرایب پایداری، توان بازپرداخت، عملکرد مالی، استان محل سـکونت، رفتار اعتباری 

و ... را در بر می گیرد. محاسبات مرتبط با این معیارها، با کمک کالن داده ها و هوش مصنوعی انجام می شود.

������ ای ����، ����� د���



آ��� ��آت ا����ر���� در 



١. ���اد ا����ر���� در �� ا���ن
���ان

����ن

��ا��ن ر��ی

ا����ن

��ز���ن

��

��ز��ران

��د

۳۶۷,۱۴۵۹۳,۶۱۵۴۷,۷۴۳۲۶,۰۸۶

۳۰۷,۱۷۲۸۹,۶۶۲۴۵,۱۴۰۱۷,۵۷۳

۲۴۱,۶۲۲۸۴,۴۷۷۴۳,۶۶۷۱۴,۸۰۶

۲۳۵,۹۹۶۷۷,۹۹۳۴۲,۱۹۶۱۴,۳۷۰

۲۲۷,۴۹۷۷۷,۹۰۷۳۹,۰۹۲۱۳,۳۶۲

۱۴۱,۳۸۸۶۶,۰۳۴۳۶,۹۲۵

۱۳۳,۸۸۳۶۲,۲۹۶۳۴,۳۳۳

۱۲,۲۵۳

۱۱۶,۳۱۴۵۱,۲۸۳۳۲,۸۳۳

۵,۳۳۷

�����ن

��رس

آذ������ن ����

آذ������ن ����

ا���ز

������ن

�����ن و �������ن

�����

�������ه

��د���ن

���ر���ل و ������ی

��ا��ن �����

���ان

����ی

���ن

��و��

ز���ن

�������� و ����ا���

�����ن

��ا��ن �����

ارد���

����ن

ا��م

�� ����ی ا����ت ��ل ۱۳۹۹



٢. ��زۀ ���  ا��اد ا����ر���� ��ه



۳. �����  ا��اد ا����ر���� ��ه

٪۲۸

٪۷۲

��د�ن



۴. ��� �����  ا��اد ا����ر���� ��ه

٪۲۰

٪۷۳

����ا������ی

٪۷

����



۵.  �����ت  ا��اد ا����ر���� ��ه

٪۲

٪۱۵

 ��ر�����د���ا و �����
ار��

٪۱۱

��ق د����

٪۳۴

 د���� و
�� �����

٪۳۸

��ر�����



۶. ���  ا��اد ا����ر���� ��ه

��� ۱,۵۶۳,۴۷۲



����� ا��اد ا����ر���� ��ه  ٧. و���� ��

٪۳۰
������ ���

٪۷۰
������



٨. ���� ا�����ی ا��اد ا����ر���� ��ه

طبقه های اعتباری افراد در مرآت، به ۴ گروه اصلی طبقه بندی می شود:
سامانۀ  نتایج  و  تحلیل ها  براساس  نامتناسب.  متناسب،  متناسب،  کامال  ممتاز، 
اعتبارسنجی مرآت، بیش از ۹۵ درصد از اعضا در گروه های ممتاز، کامًال متناسب و 
متناسب طبقه بندی شده و امکان اعـالم توان بازپرداخت ماهـانه و ظرفیت بدهی 
گروه  در  که  افراد  از  درصد   ۵ حدود  درخواست  و  است  داشته  وجود  آن ها  برای 

نامتناسب قرار گرفته اند، رد شده است. 

    ۱,۵۹۹,۹۵۵ نفر

    ۹۴۸,۰۴۵ نفر

    ۱۴۰,۰۰۰ نفر
    ۱۱۲,۰۰۰ نفر



٩. درآ�� ���� ������ ا��اد ا����ر���� ��ه

  ��� ۷۳,۳۷۵  از ۰ ��  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۱۶۶,۰۴۷ از ۱,۰۰۰,۰۰۰ �� ۱,۵۰۰,۰۰۰ ����ن

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ �� ۲,۰۰۰,۰۰۰ ����ن ۲۵۶,۱۶۶ ���

از ۲,۰۰۰,۰۰۰ �� ۲,۵۰۰,۰۰۰ ����ن ۲۵۶,۲۹۰ ���

��� ۳۰۹,۱۹۸ از ۲,۵۰۰,۰۰۰ �� ۳,۰۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۳۰۲,۵۳۶ از ۳,۰۰۰,۰۰۰ �� ۳,۵۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۲۶۹,۵۷۹ از ۳,۵۰۰,۰۰۰ ��  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۲۳۰,۲۴۳ از ۴,۰۰۰,۰۰۰ �� ۴,۵۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۲۳۵,۷۱۸ از ۴,۵۰۰,۰۰۰ �� ۵,۰۰۰,۰۰۰ ����ن

��� ۷۰۰,۸۴۸ ��� از ۵,۰۰۰,۰۰۰  ����ن

�� ����ی ا����ت ��ل ۱۳۹۹



 ١٠. ������� درآ�� و ��زۀ ���  ا��اد ا����ر���� ��ه 

 ۶۰ �� ۸۰ ��ل    ۴,۷۷۲,۰۰۰ ����ن

۴,۸۵۵,۰۰۰  ����ن ۵۰ �� ۶۰ ��ل

۵,۲۱۱,۰۰۰         ����ن ۴۰ �� ۵۰ ��ل

۵,۱۹۵,۰۰۰     ����ن ۳۰ �� ۴۰ ��ل

۵,۱۰۱,۰۰۰         ����ن ۲۵ �� ۳۰ ��ل

۱۸ �� ۲۵ ��ل ۴,۶۱۹,۰۰۰      ����ن

�� ����ی ا����ت ��ل ۱۳۹۹



١١. ������� درآ�� و ���ان �����ت ا��اد ا����ر���� ��ه

۸,۲۵۶,۰۰۰ ����ن د���ا و �����

۵,۴۴۴,۰۰۰ ����ن ��ر����� ار��

۴,۹۴۶,۰۰۰ ����ن ��ر�����

۴,۸۳۴,۰۰۰����ن ��ق د����

۴,۹۵۷,۰۰۰����ن د���� و ����� ��

�� ����ی ا����ت ��ل ۱۳۹۹



١٢. ������� درآ�� ا��اد ا����ر���� ��ه در �� ا���ن  
۶,۳۹۶,۰۰۰     ����ن  ������ن

۶,۳۹۱,۰۰۰      ����ن  �����

۵,۹۱۳,۰۰۰     ����ن  ا���ز

۵,۸۳۵,۰۰۰   ����ن  ���ان

۵,۶۹۰,۰۰۰      ����ن  ��ز���ن

۵,۶۸۹,۰۰۰     ����ن  �����ن  و  �������ن

��ز��ران ۵,۵۰۳,۰۰۰   ����ن 

۵,۳۳۵,۰۰۰  ����ن  آذ������ن ����

�������ه ۵,۲۵۵,۰۰۰   ����ن 

۵,۲۰۰,۰۰۰       ����ن  �����ن

۵,۱۶۱,۰۰۰       ����ن  ا��م

۵,۰۹۹,۰۰۰     ����ن  �������� و ����ا���

۵,۰۹۶,۰۰۰    ����ن  ����ن

۵,۰۱۰,۰۰۰      ����ن  ��د

۴,۹۲۱,۰۰۰     ����ن  ��ا��ن �����

۴,۸۴۱,۰۰۰    ����ن  ارد���

۴,۸۰۷,۰۰۰   ����ن  ��د���ن

۴,۵۹۴,۰۰۰  ����ن  ��ا��ن �����

��ا��ن ر��ی ۴,۵۸۴,۰۰۰ ����ن 

۴,۵۶۱,۰۰۰    ����ن  ���ان

۴,۴۷۶,۰۰۰  ����ن  ا����ن

۴,۴۷۰,۰۰۰    ����ن  ���ن

۴,۴۵۲,۰۰۰     ����ن  �����ن

۴,۳۷۲,۰۰۰    ����ن  ��رس

۴,۲۵۷,۰۰۰     ����ن  ����ن

۴,۲۲۶,۰۰۰      ����ن  آذ������ن ����

۴,۲۰۵,۰۰۰      ����ن  ����ی

۳,۹۹۵,۰۰۰    ����ن  ز���ن

��و�� ۳,۷۶۴,۰۰۰   ����ن 

���ر���ل و ������ی  ۳,۷۱۰,۰۰۰    ����ن 

�� ۳,۶۷۴,۰۰۰   ����ن 

�� ����ی ا����ت ��ل ۱۳۹۹



  ١٣. ��ام ا���ن �� ��ش ���ب ����؟

������ن
���ر���ل و ������ی

��ا��ن ر��ی



������ ��ردی ���� ���� ������

در بررسی گروه های ممتاز و کامال متناسب مشخص شده است که حدود ۷۴ درصد 
متقاضیان را آقایان تشکیل می دهند. بیش از ۵۰ درصد این دسته از متقاضیان در رنج 
سنی ۳۰-۵۰ سال قرار دارند. از نظر تحصیالت، بیشتر افراد طبقه کامال متناسب در 
سطح کارشناسی می باشند. میانگین درآمد آقایان حدود ۱۱ میلیون و میانگین درآمد 
خانم ها حدود ۸ میلیون تومان بوده است. بیشتر مردان توان بازپرداخت باالتر از ۷ 
میلیون تومان دارند؛ درحالی که این عدد برای زنان بین ۳-۴ میلیون تومان است. 
عمده این افراد با سطح اعتباری کامال متناسب (حدود ۶۲ ٪ ) کارمند بخش دولتی 

یا عمومی غیر دولتی هستند.



��رآ���� ���� ���


