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تشكر و قدرداني

ام، بر خود الزم  رساندهپايانحال كه انجام اين پژوهش را به ياري ايزد يكتا به 

دانم از زحمات استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر قاليباف اصل، كه مسئوليت مي

اي براي انجام آن به هاي ارزندهتحقيق را تقبل نمودند و راهنماييراهنمايي اين 

.عمل آوردند، تشكر و قدرداني نمايم

 را برعهده ه مشاوره اين پژوهشاز استاد گرانقدر، جناب آقاي دكتر محمدي، ك

ها و نظرات خود موجبات غناي اين تحقيق را فراهم آوردند، داشتند و با راهنمايي

.صميمانه تشكر و قدرداني مي نمايم

پيشنهاد اجراي عملي اين بانك پارسيان كه الن مسئومديران و از همچنين 

به اطالعات اينجانب را ياري پذيرفته و در دسترسي پروژه در بانك را از اينجانب

. نمودند كمال تشكر را دارم

نامه مرا ور و كليه كساني كه در اين پايانپدر پايان از جناب آقاي دكتر علي

.ياري نمودند تشكر و قدرداني مي نمايم

سارا انصاري
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و

چكيده

لي، نكول و يا عدم پرداخت اقساط ها و موسسات ماهاي پيش روي بانكيكي از بحران

افزار و يا  نرمهاي ديگر، همچون بسياري از بانكدرحال حاضر بانك پارسيان. باشدمشتريان مي

 با مشاهده افزايش تسهيالت سررسيد گذشته و .اي كنترل ريسك اعتباري خود نداردمدلي بر

 مشتريان حقوقي ارسنجياعتب به دنبال طراحي مدلي برايپژوهش، اين  بانك پارسيانمعوق

.هاي عصبي مصنوعي است، با استفاده از شبكهبانكاين 

 مشتري حقوقي همچون، نوع 515هاي مالي و برخي مشخصات  نسبتپژوهش     در اين 

 متغيرهاي توضيح و نكول يا عدم نكول ،تعداد اعضاي هيئت مديره شركت، وضعيت مالكيت و 

با ريسك اعتباري با استفاده از ها داري ارتباط آنعني كه مباشدمتقاضي متغير وابسته مي

براي طراحي مدل از شبكه عصبي مصنوعي، در . ري مناسب تائيد شده استهاي آماآزمون

.استفاده شده استلوجيتاي از رگرسيون و به عنوان روش مقايسهMatlabافزار نرم

كل  به سبت دارايي جاري متغيرهاي ندهنده اهميت باالتر از اين پژوهش نشاننتايج حاصل

 ماليات به كل بدهي، فروش به كل بدهي، سود خالص به حقوق  كسرسود قبل از، دارايي

هاي بااليي را در مدل به باشد كه وزنميصاحبان سهام و كل بدهي به حقوق صاحبان سهام 

.اندخود اختصاص داده

 با اعتبار آموزشهاي دادهدرخصوصتغيره م5ي عصبيهاشبكهاستفاده از  در نهايت نتيجه 

،و كارايي باالتر آن است%60 با اعتبار لوجيترگرسيون بر گوياي ارجحيت اين روش 65%

 كه بدست آمد% 49 اعتبار شبكه عصبي و% 59لوجيتاعتبار مدل آزمايشهاي دادهليكن براي 

.باشد ميآزمايشهاي  دادهبراي در پيش بينيلوجيتدهنده اعتبار و كارايي باالتر اين نشان

 متغيره گوياي ارجحيت اين روش بر رگرسيون لوجيت و 17ي عصبي هاشبكهنتيجه استفاده از 

هاي هاي عصبي براي داده چنانچه اعتبار شبكه.استها در هر دو دسته از دادهكارايي باالتر آن 
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.بدست آمد% 76هاي آزمايش و براي داده% 69آموزش 

كليديواژگان 

ي عصبي، رگرسيون هاشبكه، نكول، دهي اعتباريريسك اعتباري، كميته بازل، نمره

لوجيت
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مقدمه1-1

در ايران با توجه به عدم . ها بر عهده داردنظام بانكي نقشي اساسي در تأمين مالي شركت

هاي واقعي هاي غيربانكي و قراردادي، تأمين مالي بخشتوسعه بازارهاي سرمايه و ساير شبكه

ا با ههاي بانكي، بانكبا توجه به ماهيت فعاليت. باشدميانكي كشور اقتصاد بر عهده شبكه ب

هايي ترين ريسكترين و مهم شاخص1از ديدگاه كميته بال.هاي خاصي مواجه هستندريسك

:ها با آن مواجهند عبارتند ازكه بانك

ريسك بازار. 3ريسك كشوري و ريسك انتقال وجوه. 2ريسك اعتباري. 1

ريسك عملياتي. 6ريسك نقدينگي. 5 بهرهريسك نرخ. 4

ريسك شهرت. 8ريسك حقوقي. 7

ها و موسسات مالي هاي پيش روي بانكترين ريسكترين و قديميريسك اعتباري از مهم

سازي تصميمات ها به طور اخص براي بهينههاي اقتصادي بطور كلي و بانكبنگاه. باشدمي

مشتريان خود 2اعتبارسنجيهاي ناشي از تصميم نادرست بهباري و كاهش ميزان زياناعت

.پردازندمي

به منظور سنجش قابليت اعتباري از آنجا كه بررسي وضعيت دقيق متقاضيان اعتبارات خرد 

شت،تي مشتري را به دنبال خواهد داها مقرون به صرفه نبوده و به دليل زمانبر بودن، نارضايآن

.اند روي آوردهيسنجاعتبارها به سمت بانك

Basel Committee.1

Credit Scoring.2
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تعريف موضوع تحقيق1-2

هاي ها هستند كه نقش اصلي را در تأمين مالي بخشبخش اصلي نظام مالي كشور ما بانك

 كشوري با نظام حتي در آمريكا به عنوان. باشندميدارمختلف توليدي، تجاري و مصرفي عهده

ها از طريق بازار بورس اوراق بهادار صورت تأمين مالي شركت% 32پايه اوراق بهادار تنها حدود 

ها دهد نظام بانكي نقشي اساسي در تأمين مالي شركتو اين نشان مي) 1381پوريان  (گيردمي

. نمايدايفا مي

يالت اعطايي سوخت شده و معوق تسهافزايش در مبلغ در حال حاضر آمار و ارقام مبين 

، گوياي فقدان هيالت اعطايي سوخت شده و يا معوق و باال بودن ذخاير تسبودههاي كشور بانك

 در بانك پارسيان نيز .باشدهاي كشور مييك سيستم مديريت ريسك اعتباري صحيح در بانك

لبات معوق و يش مطا سال از فرآيند اعطاي اعتبار، شاهد افزاهفتبا توجه به گذشت حدوداً 

ري و اعتبارسنجي توجهي به ريسك اعتباالوصول هستيم كه اين افزايش ناشي از بيمشكوك

. باشدصحيح مشتريان مي

ها با آن مواجه هايي است كه غالباً بانكترين ريسكاز جمله مهم1   ريسك اعتباري

كميته بال در .ه شده استشوند و به عنوان اولين ريسك مطرح توسط كميته بال شناختمي

ري پرداخته و با صدور ، به بررسي و مديريت ريسك اعتباIبيانيه اول خود موسوم به بال 

. استها را در مديريت بهينه اين ريسك ياري نمودههاي متعدد بانكدستورالعمل

كه شد  آمريكا ورشكست 3 و بانك فرانكلين ناشنال2 بانك آلماني هرشتات1974  در سال 

1986در تابستان . ها گرديد باعث تامل بيشتر در زمينه مديريت ريسك در بانكاين قضيه،

Credit Risk.1

Hershtat.2

Franklin National Bank.3
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اي غيررسمي در مورد پمبرتون و پل و كلر رؤساي سابق كميته بال و فدرال رزرو آمريكا، جلسه

توان سرآغاز ها برگزار نمودند، كه اين جلسه را ميها و حداقل سرمايه بانكمخاطرات بانك

.ها دانستگيري مقررات ريسك اعتباري و كفايت سرمايه در بانكشكل

 كميته مقررات بانكداري و نظارت بر عمليات بانكي بال، روش محاسبه 1988     در ژانويه 

المللي به عنوان هاي فعال در سطح بينكفايت سرمايه را براي پوشش ريسك، تعيين و به بانك

.  اعتباري پرداخته استك تنها به بررسي ريسIرهنمود بال . رهنمود اعالم نمود

ريسك اعتباري احتمال عدم بازپرداخت يا پرداخت با تأخير اصل و فرع تسهيالت اعطايي 

دهنده خود را در  مؤسسات اعتبارها وبانك. 1)ريسك نكول(باشد ها از سوي مشتري ميبانك

 ايجاد تعادل در .پردازندده مناسب ميبازداده و به ارائه خدمت با دريافت معرض اين ريسك قرار

.اي مناسب از ريسك در قبال بازده مورد انتظار را مديريت ريسك گويندقبول آستانه

 يك سيستم مديريت ريسك اعتباري بايستي عالوه بر دسترسي به اطالعات كلي پرتفوي 

ابزارهاي زيادي از .اهم آوردتسهيالت، اطالعات الزم در مورد تمامي مشتريان اعتباري را نيز فر

نظريه هاي عصبي، تحليل بقاء،سازي احتمالي و قطعي، شبكهريزي رياضي، شبيهقبيل برنامه

گيري ريسك اعتباري جيت و تحليل پروبيت در پيشرفت اندازهوها، تحليل مميزي، تحليل لبازي

. اندمشتريان سهيم بوده

هاي شخصي براي ارزيابي و اري بر روي قضاوتانحصها بطور بيست سال قبل، اكثر بانك

ني براي هاي خبره انساكردند، ليكن در سيستمگيرندگان استفاده ميتعيين ريسك اعتباري وام

گيري اعتباري گيرندگان بايستي از اطالعات متنوعي جهت تصميمتعيين وضعيت اعتباري وام

ها نامحدود است هاي اعتباري و بانكمؤسسههاي خبره در عناصر بالقوة سيستم. استفاده نمود

Default Risk.1
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C1هاي خبره مورد استفاده در نهادهاي اعتباري، پنج ترين سيستمولي يكي از متداول

:باشد كه عبارتند ازمي

2 شهرت و شخصيت اعتبارگيرنده-1

3 سرمايه-2

4 ظرفيت و توان سودآوري-3

5 وثيقه-4

6بر سودآوريشرايط دورة اقتصادي و تأثير آن -5

)1386ادارة مطالعات و كنترل ريسك بانك تجارت،(

گيري خود هاي خبره به عنوان بخشي از فرآيند تصميمها از سيستمامروزه بسياري از بانك

، با هزينة باال ، فاقد بركنند، ولي طراحي و استقرار چنين سيستمي زماناستفاده مي

 براي حل چنين 7هاي عصبي مصنوعيشبكه. باشدال ميپذيري سيستم و با خطاي بافاانعط

. مشكالتي پيشنهاد شدند

هايي متصل به هم در كنند كاركرد مغز انسان را به عنوان نرونهاي عصبي سعي ميسيستم

 در مغز انسان، .كنندسازي را شبيهد و فرآيند يادگيري انسانينگيري تقليد نمايفرآيند تصميم

سيستم مغزي انسان چيزي جز .  دارددوجوها نروناي به نام به هم پيوستهي عناصر محاسبات

مغز انسان بر اساس آنچه كه در گذشته آموخته است، . هاي مرتبط با يكديگر نيستنرون

1.Five Cs of credit
2. Character
3.Capital
4.Capacity
5.Collateral
6.Cycle condition
7.Artificial neural networks
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 و از اين طريق نمودهكند منع و يا تقويت ها عبور ميهاي الكتروشيميايي را كه از نرونسيگنال

) هانرون( بين واحدها يهاي ارتباط رفتار شبكه.نمايدها ميمدهاي محركاقدام به يادگيري پيا

 با در شبكه عصبي محكم نبوده، اين ارتباط به واسطه يادگيري ايجاد شده توسط تعامل شبكه

. گرددجهان خارج تعديل مي

ان، هاي پنهها، تعداد اليهها، تعداد نرونساختار شبكه عصبي مصنوعي بر اساس داده

ها يا واحدهاي پردازشگر در نرون. شودميها مشخص ها، تابع مجموع، تابع تبديل و ستادهوزن

بنابراين . توانند به هم متصل شوند و با هم ارتباط داشته باشندشبكه به طرق مختلف مي

مزيت اساسي شبكه عصبي . شوندميصنوعي در اشكال گوناگون پديدار هاي عصبي مشبكه

ها كامل نبوده و يا داراي پارازيتي باشند، سيستم خبره اين است كه هنگامي كه دادهنسبت به 

هاي فنون ها از همان دادهشبكه.سازدها ميهاي گذشته حدس منطقي از دادهاز طريق آموخته

شايان ذكر است فرآيند . نماينداقتصادسنجي جهت اتخاذ تصميم مناسب استفاده مي

.باشدهاي عصبي به روش آزمون و خطا ميگيري در شبكهتصميم

هاي مالي يا ساير خت به عنوان متغير وابسته و نسبتدر تحقيق حاضر احتمال عدم بازپردا

. شوندمدل محسوب مي) دهندهتوضيح( به عنوان متغيرهاي مستقل هاي كمي و كيفيشاخص

 امتيازدهي خواهند شد، به سه واحدهاي متقاضي تامين سرمايه و يا مشتريان اعتباري بانك كه

رگ پذيرفته شده در بورس دسته افراد حقيقي، افراد حقوقي كوچك و متوسط و افراد حقوقي بز

باشند و در اين پژوهش اكثر مشتريان بانك پارسيان جزو دسته اول و دوم مي. گردندتقسيم مي

نه انتخاب  به عنوان نموهاي قابل اتكاتر، كوچك و متوسط، به علت وجود دادهمشتريان حقوقي

در اين پژوهش شبكه عصبي مصنوعي با تقليد از سيستم . شوندشده و مشتري خوانده مي

با ...  ووضعيت مالكيتهاي مالي، كند كه ارتباط بين نسبتعصبي و مغزي انسان سعي مي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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برداري از مجموعة اطالعات گذشتهگيرنده را از طريق تكرار نمونهوضعيت اعتباري وام

. يادگيرد

پرسش هاي اصلي و فرعي پژوهش1-3

هاي اصلي و فرعي مطرح شده به شرح ذيل ترين پرسشبا توجه به هدف تحقيق مهم

:باشندمي

مشتريان بانكر تعيين درجه ريسك اعتباري دانتخاب شده، هاي مالي نسبتتمامي آيا -1

باشد؟تأثيرگذار  مي

بيني ريسك نكول تعيين كننده هاي مالي و اقتصادي در پيش كداميك از نسبت-1-1

د؟نباشمي

هاي مدل چه اندازه است؟ وزن هر يك از شاخص-1-2

كار و نوع شركت كه به عنوان تعداد اعضاي هيئت مديره، وضعيت مالكيت دفتر محل آيا-2

؟اثر داردريانمشت در تعيين درجه ريسك اعتباري هاي كيفي در نظر گرفته شده اند،داده

؟مي باشدبيني پيشمشتريان قابل ) نكول( عدم بازپرداخت آيا-3

اهداف پژوهش و ضرورت آن1-4

مناسب قادر به تشخيص بكارگيري سيستم سنجش ريسك اعتباري ها در صورت عدم بانك

در نتيجه در باشند، نمي وي PD(1(پرداخت ميزان ريسك هر مشتري و احتمال عدم باز

ها با تهديد رو سودآوري آنتريان واجد شرايط نبوده و از اينخود به مشتخصيص بهينه سرمايه

1. Probability of  Default

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عالوه بر اين حقوق سپرده گذاران نيز با در معرض خطر قرار گرفتن . اساسي مواجه خواهد شد

.شوده ميسرمايه ايشان، زير پا گذاشت

دارد تا براي پوشش ريسك اعتباري به ها را بر اين ميجه به ريسك اعتباري، بانكعدم تو

ترين پيامد افزايش ذخاير تسهيالت، كاهش بازده مهم. ها بپردازندافزايش ذخاير وام

.ها خواهد بودها و در نتيجه كاهش سودآوري آنگذاري بانكسرمايه

:ه نمودتوان به موارد زير اشاراز اهداف پژوهش مي

هاي از قبيل نسبت ( بانكگيرندگان حقوقي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري وام شناسايي-الف

هاگيري وزن هر يك از اين شاخصو اندازه ...) وضعيت مالكيت وگيرندگان، مالي و عملياتي وام

رسيانسنجي مشتريان حقوقي بانك پااعتبارسازي گيري، ارزيابي و تحليل مدل كمي اندازه-ب

پيشينه پژوهش1-5

 بر روي جان موردي توسط 1909گيري ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال اندازه

اي به بررسي قابليت  در مقاله1936 فيشر در سال 1)2003گالنتز،  (.اوراق قرضه انجام گرفت

دار بر اساس معيارهاي جامعه كارخانه در يك حساب و بدحسابمشتريان خوشتشخيص 

هايي كه از دهندگان و ويژگيوراند پارامترهاي مهم از نظر وام د1941در سال . مختلف پرداخت

. و پيشنهاداتي براي تحليل ريسك اعتباري ارائه دادرا شناسايي نمودهنظر آماري مهم بودند 

بطور گسترده مورد در آن زمان ا را كه هتجزيه و تحليل نسبتپردازان، بسياري از نظريهليكن 

از ، ترارزش دانسته و توجه خود را در بكارگيري فنون آماري دقيق كمرفت راگمياستفاده قرار

1.Glantz,2003

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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