
شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
 )سهامی خاص(



شــايد بتــوان گفــت مهمتريــن مرحلــه در فرآينــد اعطــاي 
ــي  ــنجي متقاض ــه اعتبارس ــاري، مرحل ــي و اعتب ــهيالت مال تس
ــه  ــای اولي ــری ه ــه غربالگ ــی ک ــت. زمان ــهيالت اس ــذ تس اخ
در همــان گام نخســت انجــام شــود، طبيعــی اســت کــه 
ــرف  ــادی برط ــد زي ــا ح ــول ت ــدم وص ــاره ع ــا درب ــی ه نگران
ــي  ــت نقدينگ ــان مثب ــد جري ــداوم رون ــه ت ــد. چراک ــد ش خواه

بــه  ادامــه حيــات شــرکت،  و  تبــع آن ســودآوري  بــه  و 
ــرو  ــات، در گ ــول مطالب ــتگي دارد و وص ــات بس ــول مطالب وص
اســت.  تســهيالت  اخــذ  متقاضيــان  دقيــق  اعتبارســنجي 
ــي  ــژه در گام اعتبارسنجـــي مــورد ارزياب  آنچــه کــه بطـــور وي
ــام  ــان اســت. در نظ ــاري متقاضي ــرد، ريســك اعتب ــرار مي گي ق
هــای ســنجش اعتبــار، بــه جــای تکيــه صــرف بــر توانمنــدی 
ــرای  ــراد ب ــتگی اف ــت و شايس ــزان اهمي ــع مي ــی، در واق مال
ــرار  ــل ق ــالک عم ــی، م ــات مال ــان از خدم ــدی آن ــره من به
ــی  ــات مال ــراد از خدم ــدی اف ــره من ــه در به ــرد. آنچ ــی گي م
ــار  ــرد و رفت ــع عملک ــد در واق ــی کن ــا م ــری ايف ــش موث نق
ــود  ــدات خ ــه تعه ــه ب ــی ک ــار کس ــت و رفت ــان اس ــته آن گذش
ــه عنــوان يــك شــاخص منفــی در ارزيابــی هــا  عمــل نکنــد ب
ــرد. ــی گي ــه قرار م ــورد توج ــدی م ــای بع ــرای درخواســت ه ب

مقدمه:
ای مشـــاوره  خدمـــات   شـــرکت 
ـــرکت ـــه ش ـــق ب ـــان متعل ـــی ایرانی  حام
ــران ــان ایـ ــاص کارکنـ ــی خـ  تعاونـ
خـــودرو دارای گواهینامـــه هـــای
ISO9001-ISO10004-ISO10002
و تأســـیس  شـــهریور1384   در 
ــت و ــال فعالیـ ــه ده سـ ــب بـ  قریـ
 کســـب تجربـــه درحـــوزه هـــای
 مختلـــف اعتبارســـنجی، تضمیـــن
 اعتبـــاری و پیگیـــری مطالبـــات کارنامـــه
ـــت ـــرده اس ـــان ک ـــانی را نمای درخش

   اهم  فعالیت های رشکت طبق  اساسنامه 

عبارت است از:

اعتبارسنجی ورتبه بندی 	 

اشخاص حقیقی وحقوقی

وصول مطالبات معوق ودیون 	 

رشکتهاو موسسات

تفاوت اصلی روش های اعتبارسنجی سنتی 
و روش های جدید :

روش ســنتی ارزيابــی، مبتنــی بــر نظــر کارشــناس مــی باشــد. در 	 
صورتــی کــه روش جديــد ارزيابــی، مکانيــزه و مبتنــی بــر مــدل 

هــای علمــی مــی باشــد.
در روش ســنتی، فراينــد ارزيابــی بســيار زمانبــر مــی باشــد )چنــد 	 

هفتــه ياحتــی چنــد مــاه(. در صورتــی کــه در روش جديــد، حداکثر 
زمــان الزم چنــد دقيقــه يــا چنــد ســاعت مــی باشــد.

ــه در 	  ــی ک ــت. در صورت ــی باالاس ــه ارزياب ــنتی هزين در روش س
ــد. ــی باش ــز م ــيار ناچي ــی بس ــه ارزياب ــد هزين روش جدي

در روش ســنتی، اصــل ايــن اســت کــه همــه متقاضيــان متخلــف 	 
خواهنــد بــود، مگــر عکــس آن ثابــت شــود. در صورتــی کــه در 
روش جديــد، اصــل بــر ايــن اســت کــه همــه متقاضيــان عملکــرد 

اعتبــاری مثبــت خواهنــد داشــت، مگــر عکــس آن ثابــت شــود.
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وصول مطالبات معوق: 

 اعطــای تســهیالت بایــد بــه ترتیبی 
صــورت گیــرد کــه براســاس پیــش 
ــع  ــل مناب ــه اص ــای مربوط ــی ه بین
تامیــن شــده بــه همــراه ســودمورد 
انتظــار، درمــدت تعییــن شــده قابــل 
ــوق  ــورت مع ــد. درص ــت باش برگش
شــدن تســهیالت اعطایی، ســرمایه 
هایــی کــه مــی بایســت دراقتصــاد 
بــه گــردش درآیــد و همچــون 
ــور  ــای اقتصادکش ــی در رگ ه خون
ــه رشــد گــردد،  باعــث حرکــت روب
ــا   ــده و ی ــد درآم ــورت  راک ــه ص ب

ــد. ــدا مــی نمای ــه مخــرب پی جنب

بخشی از عوامل ایجاد بدهی و 

معوق شدن آن:
عــدم برگشــت بــه موقــع تســهيالت اعطايــی، شــرکت هــا را بــا 
چالــش نقدينگــی و تاميــن منابــع مواجــه مــی ســازد. ايــن چالش 
ــد داشــت و درصــورت آشکارشــدن  ــان خواه ــه پنه ــدا جنب درابت
حتــی مــی توانــد شــرکت هــا را بــا ورشکســتگی مواجــه ســازد. 
راتحــت  نقدينگــی  روان  گــردش  معــوق،  مطالبــات  رشــد 
ــا  ــا را ب ــرکت ه ــودآوری ش ــع آن س ــه طب ــرارداده و ب ــر ق تأثي
ــات  ــول مطالب ــر وص ــه ديگ ــازد و ازجنب ــی س ــه م ــش مواج چال
ــد.  ــل مــی نماي ــه شــرکت هــا تحمي ــی را ب ــه گزاف معــوق هزين

ــور  ــه منظ ــری ب ــازمان ومج ــود س ــدم وج ــتا ع ــن راس در اي
ــه  ــع، نتيج ــت مناب ــر دربرگش ــالوه برتاخي ــور ع ــن ام ــام اي انج
ــد. ــی ده ــا قرارم ــرکت ه ــش روی ش ــی را پي ــده مبهم و آين

حجــم فزاينــده مطالبات معوق شــرکت های ليزينگ و خودروســاز 
و نبــود تشــکيالت مســتقل وتخصصــی درايــن خصــوص مــا را 
بــرآن داشــت تــا بــا تأســيس شــرکت خدمــات مشــاوره ای حامی 
ــن، جهــت پشــتيبانی از  ــری ابزارهــای نوي ــا بکارگي ــان و ب ايراني
ــم . ــات نمايي ــه خدم ــودرو، ارائ ــهيالت خ ــاء تس ــتم اعط سيس

و  وصــول  بمنظــور  تکليــف  تعييــن  راســتای  در  شــرکت 
کاهــش مطالبــات معــوق شــرکت هــای طــرف قــرارداد ، 
ــر  ــکاری موث ــه هم ــن زمين ــته و دراي ــئوالنه داش ــوری مس حض
ــتری و  ــرب دادگس ــا وکالی مج ــی ب ــن قانون ــت موازي ــا رعاي ب
ــت . ــوده اس ــول نم ــی معم ــن قضاي ــی و ضابطي ــم قضاي محاک

برخی از روشهای وصول مطالبات:
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مذاکره 

تخفیف و واریز

تقسیط

مصالحه

اقدام قانونی



ــاص  ــی خ ــرکت تعاون ــه ش ــق ب ــان متعل ــی ایرانی ــاوره ای حام ــات مش ــرکت خدم  ش
کارکنــان ایــران خــودرو، قریــب بــه ده ســال اســت درزمینــه  خدمــات مالــی از جملــه 
اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات فعالیــت داشــته و توانســته کارنامــه درخشــانی را در 
ایــن زمینــه کســب نمایــد. اهــم فعالیــت هــای ایــن شــرکت بــه شــرح ذیــل اســت: 

قرارداد  مهم  مراحل  از  يکی  که  مشتريان،  اطالعات  سنجش        
تضمين اعتباری بوده به نحوی که اطالعات بدست آمده دراين مرحله 

راهگشای مراحل بعدی خواهد بود.
  طراحی نرم افزار اختصاصی شرکت » سامانه حامی« با دارا بودن 
آيتم های اعتبار سنجی، پيگيری وصول مطالبات، کسرازحقوق، آرشيو 

سوابق و... جهت ارائه هرچه بهتر خدمات
 استفاده از وکالی مجرب درقالب تيم حقوقی درخصوص پيگيری 

پرونده توقيفات درمحاکم قضايی
 بکارگيری حدود150 نفر نيرو درجهت وصول مطالبات به صورت 

دائم وهمچنين مديريت طرح دورکاری وصول مطالبات.

اختالف و  ، شورای حل  با دستگاه های قضايی  همکاری موثر   
ضابطين قضايی جهت تسهيل درامور 

 تبيين بسته سياستی و اقدام عملياتی کاهش موثر مطالبات معوق 
شرکتها

 به روز رسانی احکام توقيف  خودرو های سنگين و سبك 
      اجرايی کردن پروژه توقيف خودروهای مشتريانی که نسبت به 

پرداخت بدهيهای خود اقدام نکرده اند 
با وام   اعتبار سنجی به موقع  طرح ملی فروش اقساطی خودرو 

25ميليون تومانی سال 1394 

سوابق فعالیت های شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان



معرفــی شــدن بــه عنــوان شــرکتی منحصربــه فــرد، پیشــرو، متعهــد و قابــل اعتمــاد در 
زمینــه خدمــات اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات درجهــت ایجــاد یــک محیــط اعتبــاری 

 . ف شفا
عملیــات بیطرفانــه، مســتقل و قابــل اعتمــاد بنحــوی کــه از صحــت و درســتی اطالعــات 

اطمینــان حاصــل نمــوده بالحــاظ حفــظ امنیــت اطالعــات مشــتریان

  اســتفاده از آخریــن  فــن آوریهــای روز و تکنیــک هــای نویــن اعــم ازمخابراتــی،  IT و 
... درزمینــه اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات  

توســعه بــازار و عقــد قراردادهــای جدیــد بــا موسســات مالــی و ســرمایه ای و شــرکت 
هــای فــروش کاال جهــت اعتبــار ســنجی و وصــول مطالبــات

 
ــاء  ــدون )جهــت ارتق ــوزش م ــه منظــور آم ــزی ب ــه ری ــع انســانی و برنام  توســعه مناب

ــنل( ــره وری پرس به
 

حضــور مســتمر و مفیــد درهمایــش هــای مرتبــط بــا فعالیــت شــرکت و نمایشــگاه هــای 
عرضــه خدمــات مرتبــط جهــت معرفــی شــرکت و تبــادل تجربیــات

 

چشم انداز و اهداف پیش رو:



w w w . h a m i i r a n i a n . c o m
i n f o @ h a m i i r a n i a n . c o m

نشانی : 
خيابان آزادی، بزرگراه يادگار امام، چهارراه 
سهرورد، نبش کوچه 17شهريور، پالک 61

تلفن:   021-63496

منابر:    021-66002565


