مواصفات النظام ورؤى التطبيق

Internal Credit Rating & Evaluation Solution

لتصنيف حسابات الشركات ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حسابات التجزئة
الحل األمثل في تطوير سياسات إئتمانية وبيعية فاعلة من خالل تقييم وتصنيف الزبائن
والتسعير المستند إلى إدارة المخاطر.
المواصفات الفنية للنظام
 )1إدارة البيانات في المؤسسة ومعالجة أية مشاكل بها (إن وجدت)
والقدرة على استحداث حقول ليست موجودة في قواعد البيانات
والتعامل معها بمرونة عالية ألغراض التقييم والتصنيف.

 )8تزويد المستخدم واإلدارة بتقييم إجمالي على مستوى
الزبون مع إمكانية تطوير سياسة ومعايير التقييم الكلية على
مستوى الزبون بشكل ديناميكي وفعال.
 )9إمكانية جدولة عمليات التقييم والتصنيف للزبائن بشكل
مسبق وآلي دون تدخل بشري.

 )2تطوير نماذج التقييم للزبائن لمختلف أنواع المنتجات و/أو نوع

 )11التحديث اآللي المباشر المرتبط مع أنظمة المؤسسة

شريحة الزبائن بعدد غير محدود وبهيكليات مرنة غير محدودة.

الداخلية يتيح للمستخدم واإلدارة توفر البيانات اللحظي عن

 )3دعم عمليات التقييم المركب (المعقد) من خالل تعريف قواعد

وضعية المنتجات أو البرامج أو الزبائن مما يساهم في دعم

التقييم المركبة وتطبيقها اآللي.
 )4تطوير سياسات تصنيف الزبائن المستندة إلى نماذج التقييم

عملية اتخاذ القرارات بشكل متزن ومستند إلى حقائق
بالوقت المناسب األمر الذي يرفع من كفاءة تلك القرارات

خدماتنا االستشارية
 تطوير سياسات التقييم
والتصنيف للزبائن.
 تطوير سياسات وإجراءات
التسعير المستند إلى إدارة
المخاطر.
 تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية .9

المختلفة وبمرونة عالية وبخيارات مرنة تشمل  :خيار داخلي

وأهميتها في إدارة شؤون المؤسسة بطريقة حصيفة.

يحقق نظرة المؤسسة في تصنيف عمالئها إلى شرائح ،أو شبه

 )11االحتفاظ بنتائج عمليات التقييم والتصنيف تاريخيا ً وحفظ

قياسي باالعتماد على تصنيفات األنظمة العالمية :ستاندرد أند

جميع البيانات الداعمة لتلك النتائج األمر الذي يتيح العديد

والتصنيف للزبائن ICRES

بورز ،موديز أو فيتش.

من االمتيازات لإلدارة في تحليل وقراءة البيانات تاريخيا ً

المحوسب وكافة الخدمات

ويساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة (االئتمانية والبيعية

الفنية الخاصة به.

 )5تطوير سياسات التسعير المستند إلى تصنيف الزبائن
وشرائحهم مع إمكانية تجسيد السياسات االئتمانية والبيعية في
المؤسسة وفقا ً لشرائح وتصنيفات الزبائن.

والتسعيرية واالستثمارية ..الخ).
 )12يستخدم النظلم بسهولة لدعم الفريق الميداني أو خدمة

 )6إمكانيات فنية متاحة في النظام تعمل على تقليل الجهد والوقت

الجمهور في التعرف على تصنيف الزبون وإرشاده أو

في إدارة عمليات التنصيب وتطوير السياسات المختلفة ومرونة

تقييده في كيفية العمل معه وتقديم الخدمة وفقا ً لسياسات

تكييفها لتتالئم مع أوضاع المؤسسة (المتغيرة) وسياساتها األمر

المؤسسة وإن لم تكن بياناته موجودة مسبقا ً في قاعدة

الذي يساهم فعليا ً في تقليل المصاريف التشغيلية واإلدارية

البيانات.

بشكل مباشر.
 )7تزويد المستخدم واإلدارة بتقييم مستقل لكل أداة مالية
(قرض /ذمة) انسجاما ً مع متطلبات تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية .IFRS 9

شركة جو جلوبال لالستشارات
البيرة -البالوع ،برج الرحمن ط  7مقابل جوال

تلفاكس

 تدريب متخصص في تقييم
البرامج والمنتجات
االئتمانية والتجارية.
 تدريب متخصص في كيفية
استخدام نظام التقييم

 )13يعتبر النظام لبنة أساسية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية .IFRS 9
 )14يساعد النظام في رفع درجة الحوكمة في بيئة العمل
وااللتزام واالمتثال لتعليمات السلطات الرقابية والجهات
التنظيمية.

+970 2 298 6000

 تزويدكم بنظام التقييم

ويب
www.goglobal.ps

والتصنيف للزبائن.

