
 عزاحی رٌّوَد جذیذی ثزای هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

 در سیستن ثبًکی ایزاى 

 سّزا خَضٌَد

 رسَل خَاًسبری -عبّزُ اکجزی آالضتی  

 

 پژٍّطکذُ پَلی ٍ ثبًکی

 پشسًگ ضذى ضىبف ثیي هذیشیت سیسه ًمذیٌگی ٍ هبّیت آى•

 ضشٍست هؼشفی سٌّوَد خذیذ دس ایشاى•

 سٌّوَد فؼلی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی•

 خالء ّبی سٌّوَد فؼلی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دس همبیسِ ثب سٍیىشد خذیذ•

 هؼشفی سٌّوَد پیطٌْبدی هذیشیت ٍ ًظبست ثش سیسه ًمذیٌگی•

 پیطٌْبدات•



 پزرًگ ضذى ضکبف ثیي هذیزیت ریسک ًمذیٌگی ٍ هبّیت آى

 ػلت اثزثخطی ًحَُ
 لیوت گزاسی پیچیذگی ←پیص ثیٌی خشیبى ٍخَُ پیچیذگی  ← پیچیذگی ضذیذ ایي اثضاسّب

ِ صیبد  ←حدن اًذن آًْب    دضَاسی لیوت گزاسی ←ػذم هجبدل

 لذست ًمذضًَذگی اًذن ←پیچیذگی ٍ دضَاسی لیوت گزاسی 

تَسؼِ استفبدُ اس  
 اثشارّبی هبلی پیچیذُ

ِ سپبسی ٌّگبم ) ضشایظ ضوي ػمذ هٌذسج دس ایي لشاسدادّب  -  ٍلَع حَادث خبظ هبًٌذ وبّص دس ٍثیم

 (ستجِ اػتجبسی ٍ یب ػولىشد ًبهٌبست ثبًه

 اسائِ تسْیالت ًمذیٌگی ثِ هَسسبت ٍاسغِ ثب ّذف خبظ دس غَست فشٍش ًشفتي اٍساق-

 دلیل خلَگیشی اص ٍلَع سیسه ضْشت   غشفبً ثِخشیذ اٍساق فشٍش ًشفتِ -

 (ضکل گیزی ریسک ًمذیٌگی هٌتج اس تؼْذات هحتول)  

اٍراق ثْبدار سبسی   افشایص
 دارایی ّب

 سیسه ًمذیٌگی دسٍى گشٍّی -
ُ ّبی   ضکل گیزی گزٍ

 ثبًکی

 ػلت اثزثخطی ًحَُ

اص ایي سٍ گستشش سیستن ّبی پشداخت ٍ حشوت ایي سیستن ّب ثِ سوت سٍش ّبی خذیذ تسَیِ هؼبهالت ٍ  -

 وبّص دٍسُ صهبًی تسَیِ

ِ سپبسیپطتیجبى ایي سیستن ّب اػتجبسی دستشسی ثِ خغَط  - استجبط ثیي سیسه ًمذضًَذگی ، ثِ پطتَاًِ ٍثیم

سا ضذیذتش ًوَدٍُ سیسه ًمذیٌگی   

رٍش ّبی تسَیِ  
در سیستن ّبی  

 پزداخت

ثِ غَست اخالل ّبی ًمذیٌگی هی تَاًٌذ ثِ سشػت ثب گستشش حدن ٍ دسّن تٌیذگی خشیبى ّبی ثیي الوللی،  -

گستشش یبثٌذ یهشصفشا  

ِ ًحَُ ًظبست ثش هذیشیت  همػذٍ  هجذاالوللی ثیي ًبظشاى وطَسّبی  ثیيػذم ٍخَد ّوىبسی الصم  - دس صهیٌ

 سیسه ًمذیٌگی ٍ یب ًحَُ هذیشیت فشاهشصی ًمذیٌگی

تَسؼِ جزیبى ّبی  
 الوللی ثیي

ِ گزاسی ٍ ثیوِ  - تغییش پشتفَی خبًَاسّب اص سپشدُ ثبًىی ثِ سوت غٌذٍق ّبی سشهبی  

 (کبّص سْن سپزدُ خزد ثبًکی)       

سشػت فشّاسیت سپشدُ ّبی خشدگستشش ثبًىذاسی الىتشًٍیه ٍ سپشدُ ّبی وبسگضاسی هٌدش ثِ  -  

ُ ّبی خزد در دًیبی ثبًکذاری هذرى)         (ػذم ثجبت سپزد

تغییز در رفتبر  
ِ گذاری   سزهبی
ُ گذاراى  سپزد

 پزرًگ ضذى ضکبف ثیي هذیزیت ریسک ًمذیٌگی ٍ هبّیت آى



 ػکس الؼول جْبًی ثِ ضکبف فَق ثب تجذیذ ًظز در هذیزیت ٍ ًظبرت ثز ریسک ًمذیٌگی

 رٌّوَد عزاحی ضذُ کویتِ عزاحی ضذُ سبل ًْبد ثیي الوللی

 وویتِ ٍیژُ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی 2005 هَسسِ تبهیي هبلی ثیي الوللی

 اغَل هذیشیت سیسه ًمذیٌگی 2007 هبسس هَسسِ تبهیي هبلی ثیي الوللی

 2007هبسس  وویتِ اسٍپب
اسائِ دسخَاست هطَستی ثِ وویتِ ًبظشاى ثبًىی اسٍپب ثشای 

 ثشسسی چبسچَة فؼلی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی

 گشٍُ هتخػع سیسه ًمذیٌگی 2007دسبهجش  وویتِ ًبظشاى ثبًىی اسٍپب

 ًبهِ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی تَغیِ 2008سپتبهجش  وویتِ ًبظشاى ثبًىی اسٍپب

 گشٍُ وبسی ًمذیٌگی تبسیس 2006دسبهجش  وویتِ ثبل

 اغَل ًظبست ٍ هذیشیت هٌبست ثش سیسه ًمذیٌگی 2008سپتبهجش  وویتِ ثبل  

 گشٍُ وبسی یه 2008ًَاهجش  20گشٍُ 

 2009هبسس  20 گشٍُ
ِ ای خْت خلَگیشی اص ثی ثجبتی سیستن   ِ ًبه اسائِ تَغی

 (ثِ هَلؼیت ًمذیٌگی هَسسبت هبلی ثب تَخِ ضوٌی)هبلی 

   ضزٍرت هؼزفی رٌّوَد جذیذ در ایزاى
 ػلت فزآیٌذ اثزثخطی

 ریسک ًمذیٌگی درٍى گزٍّی -
احتوبل سزایت  فؼبل دس ثبصاس سشهبیِ هی تَاًذ  تؼذاد صیبد ضشوت ّبی ٍاثستِ -

دس ثبصاس سشهبیِ سا ثِ سیسه ػذم ًمذضًَذگی ثبساری هٌتح اص  ریسک ًمذیٌگی
 ًمذیٌگی دس ثبًه فؼبل دس گشٍُ ثبًىی افضایص دّذ

 ضىل گیشی گشٍُ ّبی ثبًىی

گشفتي عشاحی اثضاسّبی هبلی خذیذ تَسظ سبصهبى ثَسس ٍ  دس دستَس وبس لشاس -
 1388پس اص تػَیت لبًَى تَسؼِ اثضاسّب ٍ ًْبدّبی هبلی خذیذ دس سبل اٍساق ثْبداس، 

تجذیل ریسک ػذم ٍ ػذم ًمذضًَذگی اثشارّبی هبلی پیچیذُ احتوبل  -
 ًمذضًَذگی ثبساری ثِ ریسک ًمذیٌگی 

 عشاحی اثضاسّبی هبلی خذیذ

 افشایص سزػت فزاریت سپزدُ ّب -
 هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در عَل رٍسپشسًگ ضذى ضشٍست -
ضشٍست هذیشیت سیسه ًمذضًَذگی داسایی ّب خْت هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  -

 دس آیٌذُ ًضدیهسبهبًِ تبثب سیستن پشداخت دس 

گستشش ثبًىذاسی الىتشًٍیه ٍ 
 سبهبًِ ّبی پشداخت



 رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

 هبدُ تَضیحبت

 تؼبسیف -1

 اّذاف هذیشیت ًمذیٌگی -2

 فشآیٌذ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی -3  13 -4الضاهبت اسبسی هذیشیت سیسه هطتول ثش هَاد 

 ساّجشد هذیشیت سیسه ًمذیٌگی -4 اغَل ٍ سٍش ّبیی دس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی

 اسائِ عشحی پیطٌْبدی دس سبختبس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  -
درًظزگزفتي کویتِ ػبلی هذیزیت ریسک، کویتِ فزػی ریسک ًمذیٌگی، ٍاحذ اجزایی   لشاما• 

 هذیزیت ریسک ٍ ٍاحذ هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

سبختبس سبصهبًی هذیشیت سیسه  -5
 ًمذیٌگی

 سبختبس سبصهبًی -
 سٍش ّوىبسی ثیي ٍاحذّب -
 اًذاصُ گیشی ٍ هشالجت اص سیسه ًمذیٌگی ثشحست اسصّب -
 ٍ حذٍد آًْب، سٍیِ اغالحی تدبٍص اص حذٍد ضبخع ّبی سیسه ًمذیٌگی -
 ضَاثظ هَاسد استثٌب -
 عشاحی سٌبسیَ -
 سبصٍوبس وٌتشلی -
 ثبصًگشی همشسات داخلی ٍ ساّجشد هذیشیت سیسه ًمذیٌگی -

 همشسات داخلی -6

 1386هػَة تیش 

 رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

 هبدُ تَضیحبت

 تٌَع ثخطی ثِ هٌبثغ تبهیي ٍخَُ -
 ثشسسی هذاٍم اهىبى دستشسی ثِ ثبصاس -

 هذیشیت دستشسی ثِ ثبصاس -7

ِ غَست سٍصاًِ ٍ ثبصُ ّبی خبظ -  اسائِ اعالػبت ث
ِ  اسائِ - اعالػبت ثشای اًذاصُ گیشی سیسه ًمذیٌگی دس اسصّبی هختلف، هحبسج

 ...ضبخع ّبی سیسه ًمذیٌگی، ٍضؼیت ًمذیٌگی ٍ 
 اسائِ اعالػبت دس اسصیبثی سًٍذ ًمذیٌگی دس سغح ول هَسسِ اػتجبسی -

 سیستن اعالػبتی -8

ِ ّبی اًذاصُ گیشی ٍ هشالجت خبلع خشیبى ًمذیٌگی -  :هؼشفی سٍی
 جوغ آٍری اعالػبت ضزٍری•   
 تٌظین جذٍل سزرسیذ پلکبًی•   
 جزیبى ًمذی هحتول الالم سیزخظ یص ثیٌیپ•   
ُ گیزی ٍ همبیسِ جزیبى ّبی ًمذی ٍرٍدی ٍ خزٍجی•     اًذاس
ُ ّبی سهبًی هزالجت اس خبلص جزیبى ًمذی  •     تؼییي ثبس
ُ گیزی ارسش ضبخص ّبی ػوذُ ریسک ًمذیٌگی•     اًذاس

اًذاصُ گیشی ٍ هشالجت خبلع خشیبى ّبی  -9
 ًمذی

 تؼییي حذٍد سیسه ًمذیٌگی اسصّبی ػوذُ -
 تَخِ ثِ ػَاهل هختلف دس تؼییي هیضاى هٌبثغ اسصی دس دستشس ضشٍست -

 هذیشیت سیسه ًمذیٌگی اسصّبی ػوذُ -10



 رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

 هبدُ تَضیحبت

 (ثحزاى)ٍ سٌبسیَی خبیگضیي ( تذاٍم فؼبلیت)ضشٍست عشاحی سٌبسیَی اغلی  -
 اص سٌبسیَّبی فَق هؼشفی فشٍؼ ولی ٍ فشٍؼ خبظ ثشای ّشیه -
 ضشٍست تَخِ ثِ خشیبى ّبی خشٍخی ًبضی اص الالم صیشخظ دس تٌظین فشٍؼ -
 تَخِ ثِ ًیبصّبی ًمذیٌگی هٌتح اص پشداخت ّب، تسَیِ هجبدالت ٍ خذهبت وبسگضاسی دس ثشسسی فشٍؼ -
 ضشٍست اسصیبثی فشٍؼ -

سٌبسیَّبی  -11
 هذیشیت ًمذیٌگی

ِ ّبیی ثشای پیطگیشی -  اص ٍلَع ضشایظ ثحشاًی تٌظین سٍی
 (الذام هَثز ٌّگبم ثزٍس ػالئن، پبیص ٍ گشارش دّی ػالئن)تؼییي ػالئن ّطذاردٌّذُ ٍلَع ثحزاى •   
 
 تٌظین سیبست ّبیی ثشای گزس اص ضشایظ ثحشاًی -
 تؼییي همبم هسئَل تطخیص ٍ هذیزیت ثحزاى•  
 تفکیک ٍظبیف•   
 تؼییي رٍیِ ثزلزاری صحیح اعالػبت•   
 توْیذاتی در تغییز تزکیت دارایی ٍ ثذّی•   
 ..اٍلَیت ثٌذی اػتجبردٌّذگبى ٍ •   
 اٍلَیت ثٌذی هٌبثغ احتیبعی ٍ همذار آًْب•   
 ثزًبهِ ػذم دستزسی ثِ هٌبثغ احتیبعی•   
 ثزًبهِ ارتجبط ثب ػوَم•   

 ثشًبهِ احتیبعی -12

 رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی

 هبدُ تَضیحبت

 ضشٍست ایدبد سیستن وٌتشل داخلی -
 اسصیبثی اثشثخطی ٍ وبسایی سیستن هذیشیت ًمذیٌگی تَسظ ٍاحذ حسبثشسی داخلی -
 سیستن وٌتشل داخلی دس غَست ٍلَع اخالل دس سیستن هذیشیت سیسه ًمذیٌگی ٍظیفِ -

سیستن وٌتشل  -13
 داخلی

ضشٍست سػبیت ایي سٌّوَد ٍ دیگش همشسات تٌظین ضذُ تَسظ ثبًه هشوضی دس حػَل  -
 اعویٌبى اص اػوبل هذیشیت هَثش سیسه ًمذیٌگی

الضام ثِ سػبیت  -14
 همشسات



 خالءّبی رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در همبیسِ ثب رٍیکزد جْبًی 

 حَسُ  ضکبف هَجَد

 ضشٍست الحبق سبختبس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دس چبسچَة ولی هذیشیت سیسه ثبًه -

 ّیأت هذیشُ ٍ هذیشیت اسضذ: الضام تَخِ ثِ دٍ خضء هْن ٍ ولیذی سبختبس حبوویت ضشوتی -

 ضشٍست اػوبل تفىیه هٌبسجی اص ٍظبیف عشاحی، اخشا، اًذاصُ گیشی، وٌتشل ٍ پبیص  -

 (ثشای ضشایظ ػبدی ٍ استشس)الضام ثبًه ثِ عشاحی گستشُ هٌبسجی اص سیبست ّبی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  -

 سیسه ًمذیٌگی دس عَل سٍص ٍ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دسٍى گشٍّی هذیشیت ٍثیمِ، هذیشیت •    

 ضشٍست تٌظین سیستن لیوت گزاسی اًتمبلی -
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ِ ّب ٍ آصهَى هذاٍم آًْب ٍ اعویٌبى هؼتجش ٍ ٍالؼی ثَدى فشٍؼ ٍ پبساهتشّبی ضشٍست  - هَسد استفبدُ دس هذل سبصی سٌد
ِ سٍص ثَدى آًْب  اص ث

 ضشٍست پیص ثیٌی ٍ اسصیبثی خشیبى ّبی ًمذی هحتول ٍ هَسد اًتظبس ًبضی اص الالم صیشخظ ثش اسبس -
َ ّبی حبد هوىي دس آیٌذُ ٍ ًِ ثش اسبس سًٍذ تبسیخی•      سٌبسی
 ضشٍست هحبسجِ توشوض دس سیسه ًمذیٌگی -
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 اً

 خالءّبی رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در همبیسِ ثب رٍیکزد جْبًی 

 حَسُ ضکبف هَجَد

 
 ضشٍست هحبسجِ ظشفیت تأهیي ٍخَُ ٍ تَسؼِ تٌَع ثخطی آى -
 ضشٍست ثشخَسداسی اص هذیشیت ٍثیمِ -
ِ ّب اص ًظش وبسثشد، ًمذضًَذگی ٍ اسصش گزاسی دس ضشایظ ػبدی ٍ •    ِ ای؛ اسصیبثی هذاٍم ٍثیم هطتول ثش اعالع اص ًیبصّب ٍ هٌبثغ ٍثیم

 استشس
 ضشٍست تٌظین سپش ًمذیٌگی ثشای دٍسُ ّبی صهبًی هختلف ثمبء   -

ِ وبسگیشی ثشًبهِ تأهیي ٍخَُ التضبیی •  ثِ ػٌَاى ثخطی اص ثشًبهِ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی لجل اص ث
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 الضام تٌظین خظ استجبعی دلیمی دس گضاسش دّی ثیي اخضا سبختبس حبوویت ضشوتی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی -
الضام گستشش حیغِ وبسثشد گضاسش دّی ٍ گستشش وبسایی آى اص غشف اعالع سسبًی ثِ اثضاس پبیطی ٍ وٌتشل وٌٌذُ  -

 سیسه ًمذیٌگی
 ضشٍست پَضص الضاهبت گضاسش دّی ثِ ػٌَاى اثضاس اعالع سسبًی -
 ضشٍست اسائِ گضاسش ثِ ػوَم ٍ ًبظشاى، ٍ الضام تٌظین سبصٍوبس خبغی خْت گضاسش دّی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی•   
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 خالءّبی رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در همبیسِ ثب رٍیکزد جْبًی 

 حَسُ ضکبف هَجَد

 
 :هَسد اًتظبس سٌبسیَ استشس عشاحی ضذُ تَسظ ثبًه ّب، هطتول ثشحذالل خصَصیبت ػذم تٌظین  -

 ثشای آصهَى استشسافك ّبی سهبًی هختلف هطخع وشدى  •

 تٌبست گستشُ آصهَى ثب اًذاصُ ٍ سغح سیسه ًمذیٌگی ثبًه  •

 ثٌگبُ گستش، ثبصاسگستش ٍ تشویجی اص ایي دٍ : عشاحی اًَاع هختلف سٌبسیَ •

َ ّبیی دسثشگیشًذُ  •  تشویت سیسه ًمذیٌگی ثب سیسه ػذم ًمذ ضًَذگیعشاحی سٌبسی

ِ وبس سفتِ دس عشاحی سٌبسیَّبٍیژگی ّبی فشٍؼ ضشٍست هؼشفی  •  ث

 هستٌذسبصی فشٍؼ ٍ سٌبسیَّب ضشٍست •

 دس عشاحی آصهَى ّبی استشسلضبٍت ّبی ویفی خجشگبى ٍ هذیشاى ضشٍست استفبدُ اص  •

 حبغل اص اًدبم آصهَى ّبی استشسکبرثزد ًتبیج ػذم تَخِ ثِ ضشٍست هطخع ًوَدى  -

ُ اًذاصی ثشًبهِ التضبیی •  تؼذیل تػویوبت تدبسی، سیبست ّبی دسًٍی، تٌظین سپش ًمذیٌگی، سا

 ضشٍست اعالع سسبًی ًتبیح ایي آصهَى ّب ثِ ثخص ّبی ری سثظ •

َ ّبیػذم تَخِ ثِ ضشٍست  -  عشاحی ضذُ ارسیبثی کفبیت آسهَى ّبی استزس ٍ سٌبری
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 خالءّبی رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در همبیسِ ثب رٍیکزد جْبًی 

 حَسُ ضکبف هَجَد

 
ِ ّبٍیژگی ّبی ولی ػذم تَخِ ثِ خػَغیبت ٍ  -  ایي ًَع ثشًبه

ِ ّب دس تٌبست ثب هبّیت، اًذاصُ ٍ تشویت سیسه ًمذیٌگی ثبًه •  ضشٍست تٌظین ایي ثشًبه

ِ ّبسیسه ًمذیٌگی ٍ سیسه ًمذضًَذگی ثبصاسی تَخِ ثِ •   دس عشاحی ایي ثشًبه

ِ ّب ٍ هستٌذسبصی ضشٍست  •  اص ثشًبهِ تٌظین ضذُاعالع  ولیِ ٍاحذّبی ری سثظ ایي ثشًبه

 دس دستشسی ثِ هٌبثغ تبهیي ٍخَُ التضبیی دس ضشایظ ثحشاًیصیشسبخت ّبی ػولیبتی ٍ حمَلی هَسد ًیبص اعویٌبى اص • 

 دٍسُ ای ثشًبهِ ٍ یب دس ضشایظ خبظضزٍرت ثبسًگزی ػذم تَخِ ثِ  -

 خْت اعویٌبى حبغل اص وبسایی ٍ ػولیبتی ثَدى آىفشٍؼ ٍ پبساهتشّبی ایي ثشًبهِ ضشٍست اسصیبثی  •

 تین ثحزاىػذم تَخِ ثِ ضشٍست تطىیل ٍ هؼشفی  -

 ولیِ ضشایظ دسدستشس ثَدى ایي تین ضشٍست دس  •

 ٍ ثزًبهِ التضبییاص آصهَى ّبی استشس ارتجبط ثیي ًتبیج حبصل ػذم تَخِ ثِ ضشٍست ٍخَد  -

دس تٌظرین  ثرش تَاًربیی ترأهیي ٍخرَُ اص عشیرك هٌربثغ هختلرف دس دسرتشس         ( اثاز دٍر دٍم )هسابئل ضاْزتی   ػذم تَخِ ثِ  -
 سیبست ّبیی خْت گزس اص ضشایظ ثحشاًی
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 خالءّبی رٌّوَد هذیزیت ریسک ًمذیٌگی در همبیسِ ثب رٍیکزد جْبًی 

 حَسُ ضکبف هَجَد

 
 ضشٍست افطب دس حیغِ هَلؼیت سیسه ًمذیٌگی -

 ضشٍست افطب دس حیغِ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی -

 تؼییي ثبصُ ّبی صهبًی خبغی خْت افطب دس حیغِ سیسه ًمذیٌگی -

 تؼییي گضاسش ّبی سیسه ًمذیٌگی وِ ثبیذ ثِ ػوَم اسائِ ضًَذ -
 گضاسش ّبی سیسه ًمذیٌگی وِ ثبیذ ثِ همبم ّبی ًظبستی اسائِ ضًَذ تؼییي -
 

طبء
اف

 

 
 تٌظین ساثغِ ثیي ًبظش ٍ ثبًه ّب دس حیغِ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  -

 ًحَُ اسصیبثی سغح سیسه ًمذیٌگی ٍ چگًَگی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دس ثبًه •

 ًحَُ استجبط ًبظشاى ثب ثبًه ّب •

 الذاهبت اغالحی وِ دًجبل خَاٌّذ ضذ •
ِ ًظبست ثش هذیشیت سیسه ًمذیٌگی •    ًحَُ ّوىبسی ًبظشاى داخلی ٍ خبسخی دس صهیٌ
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 رٌّوَد پیطٌْبدی هذیزیت ٍ ًظبرت ثز ریسک ًمذیٌگی

 سیزثخص کلی هخبعت تؼذاد هَاد

 ولیبت ثبًه ّب ٍ ثبًه هشوضی 4

 حبوویت ضشوتی ثبًه ّب 5

 ضٌبسبیی ٍ اًذاصُ گیشی سیسه ًمذیٌگی ثبًه ّب 4

 ثبًه ّب 20

 هذیشیت ٍخَُ• 
 هحبسجِ ٍ تَسؼِ ظشفیت تبهیي ٍخَُ ▫     
 استجبط ثب تبهیي  وٌٌذگبى ٍخَُ ▫     

 سپش ًمذیٌگی•  
 هذیشیت ٍثیمِ•  
ُ صٍدٌّگبم•    ػالئن ّطذاسدٌّذ
 حذٍد وٌتشلی•  
 سیستن لیوت گزاسی اًتمبلی•  
 گضاسش دّی•  
 آصهَى استشس•  
 ثشًبهِ التضبیی•  
 افطب•  
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 ٍظبیف ثبًه هشوضی ثبًه هشوضی 10

 سیزثخص کلی تٌظین ضذُ است 5ایي رٌّوَد در 



 کلیبت

 هبدُ هحتَی

 ثبًه← ثبًه ّب ٍ هَسسبت هبلی ٍ اػتجبسی 
 ثِ عشاحی سبختبس ٍ چبسچَة الصم دس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  هلضم

1 

 2 اًَاع سیسه هطخع ًوَدى ًحَُ استجبط ٍ تمبثل ثیي سیسه ًمذیٌگی ٍ دیگش

 3 ٍ فشآیٌذ هذیشیت ایي سیسه ثب هذیشیت سیسه ثبًه ضشٍست تلفیك چبسچَة

 ثبًه هشوضی← ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی ایشاى 
 هلضم ثِ عشاحی سبختبس ٍ چبسچَة الصم دس ًظبست ثش هذیشیت سیسه ًمذیٌگی ثبًه ّب
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 حبکویت ضزکتی

 هبدُ هحتَی

 اًذاصُ گیشی، پبیص ٍ وٌتشل سیسه ًمذیٌگی ثبضذ  ثبیذ ضبهل ولیِ اثؼبد ضٌبسبیی،سبختبر حبکویت ضزکتی  -
 ّیئت هذیشُ، هذیشیت اسضذ، سیستن وٌتشل داخلی ٍ سیستن اعالػبتی: اسوبى اغلی هَسد تَخِ -
ِ ّبی خبغی سا دس سبختبس فَق دسًظش ثگیشد -  ثبًه هی تَاًذ ػالٍُ ثش اسوبى اغلی، وویت

5 

 :ػجبستٌذ اصهذیزُ  ٍظبیف ّیئت -
 ثشسسی، تبئیذ، ٍ اعویٌبى اص وفبیت سبختبس حبوویت ضشوتی•  
سغح پزیشش سیسه ًمذیٌگی، ساّجشدّب، سیبست ّب ٍ فشآیٌذّبی تٌظین ضذُ دس : ثشسسی ٍ تػَیت سبالًِ•  

هذل اًذاصُ گیشی سیسه ًمذیٌگی، ػالئن ّطذاسدٌّذُ صٍدٌّگبم، آصهَى ّبی استشس، ) هذیشیت سیسه ًمذیٌگی 
 ..(ثشًبهِ التضبیی

 اعویٌبى اص ضٌبسبیی، اًذاصُ گیشی، وٌتشل ٍ پبیص هٌبست سیسه ًمذیٌگی تَسظ هذیشیت اسضذ•  

6 



 حبکویت ضزکتی

 هبدُ هحتَی

 ٍظبیف هذیزیت ارضذ -
عشاحی سبختبس حبوویت ضشوتی هٌبست ثب تفىیه الصم ثیي ٍظبیف ضٌبسبیی، اًذاصُ گیشی، وٌتشل ٍ •  

 پبیص سیسه ًمذیٌگی
تٌظین سغح پزیشش سیسه ًمذیٌگی، ساّجشدّب، سیبست ّب ٍ فشآیٌذّبیی ثشای هذیشیت سیسه •  

ِ غَست ( در ضزایظ ػبدی ٍ استزس)ًمذیٌگی   ٍ اسائِ ثِ ّیئت هذیشُ خْت ثشسسی ٍ تػَیت سبالًِث
 خْت اعالع اص لضٍم تؼذیل دس هَاسد فَقرًٍذ جبری ٍ ثبلمَُ تحَالت ثبسار پبیص هذاٍم  • 
ٍ اعویٌبى اص ػذم اثش هٌفی ضذیذ آًْب ثش هَلؼیت  اهکبى ثِ کبرگیزی اثشارّبی هبلی جذیذ اسصیبثی  • 

 سیسه ًمذیٌگی ثبًه
اعویٌبى اص وفبیت سیستن وٌتشل داخلی، سیستن اعالػبتی ٍ فشآیٌذّبی تٌظین ضذُ دس هذیشیت •  

ثِ رٍسرسبًی ٍ ) سیسه ًمذیٌگی دس تٌبست ثب سغح پیچیذگی فؼبلیت ثبًه ٍ ًمذیٌگی هَسد ًیبص 
 (اػوبل تغییزات

حتی  )اعویٌبى اص وفبیت ًمذیٌگی ثبًه خْت پَضص سیسه ًمذیٌگی دس افك ّبی صهبًی وَتبُ هذت •  
ضزایظ ػبدی ٍ ، هیبى هذت ٍ ثلٌذهذت دس لبلت سٌبسیَّبی هختلف عشاحی ضذُ ثشای (دس عَل سٍص

 استزس
گضاسش دّی هٌظن سیسه ًمذیٌگی ثبًه دس افك ّبی صهبًی هختلف دس لبلت سٌبسیَّبی هختلف ثشای •  

 (افشایص تَاتز گشارش دّیاهىبى )ثِ ّیئت هذیشُ ضزایظ ػبدی ٍ استزس 
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 حبکویت ضزکتی

 هبدُ هحتَی

 ثب استمالل ػولیبتی ًسجت ثِ دیگش ثخص ّبی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی سیستن کٌتزل داخلی -
ُ سبسی•     ، وبهل ٍ هَثش ثَدى ولیِ اخضاء چبسچَة هذیشیت سیسه ًمذیٌگیاعویٌبى اس پیبد
پیبدُ سبصی هَثش ساّجشدّب، سیبست ّب ٍ فشآیٌذّبی  اسصیبثی ٍ سغح پزیشش سیسه ًمذیٌگی،ارسیبثی •   

 تػَیت ضذُ دس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی 
ِ ضذُ دس ولیِ فشآیٌذّبی هذیشیت سیسه ًمذیٌگی،  فزٍضاعویٌبى اص وفبیت ٍ ٍالغ ثیٌبًِ ثَدى •   دس ًظش گشفت

 ٍ ثشخَسداسی اص وبسوٌبًی ثب هْبست ٍ اختیبس الصم دس ثِ چبلص وطیذى اعالػبت ٍ فشٍؼ هَسد استفبدُ 
 همبم ّبی ری سثظثِ  یب ػذم وفبیت دس سیبست ّب ٍ فشآیٌذّب اخاللسشیغ ّشگًَِ  عالع رسبًیا•  

 8 

ِ هَلغ اعالػبت ثب  هٌبستسیستن اعالػبتی  -  خغَط استجبعی ٍ تَاًبیی گشدش هٌبست ٍ ث
 ثشخَسداسی اص پبیگبُ اعالػبتی هٌسدن•  
ِ سٍص •   ُ ّبی سهبًی دیگز در سغح ثبًک)اسائِ اعالػبت هَسد ًیبص ٍ ثب ویفیت الصم ٍ ث  (تب گزٍُ ثبًکی، در عَل رٍس تب ثبس

اسائِ اعالػبتی دس ثبصُ ّبی صهبًی اص پیص تؼییي ضذُ دس هَسد اسصش، تشویت ٍ سشسسیذ داسایی ّب ٍ ثذّی ّبی •  
 ..ٍ  ثبًه، اسصش گزاسی داسایی ّب ٍ ثذّی ّب، همذاس لبثلیت ًمذضًَذگی ایي الالم

 9 



ُ گیزی ریسک ًمذیٌگی  ضٌبسبیی ٍ اًذاس

 هبدُ هحتَی

 اًَاع سیسه ًمذیٌگی  ضٌبسبییضشٍست  -
سیسه ًمذیٌگی ، ػولیبت تسَیِ ٍ پشداختفؼبلیت ّبی اسصی، : هٌتح اصریسک ًمذیٌگی هختلف  اًَاع•    

 سیسه توشوض ًمذیٌگی، ٍ سیسه ًمذیٌگی دسٍى گشٍّیالالم صیشخظ،  هٌتح اص هحتول
 ثیي سیسه ًمذیٌگی ٍ سیسه ًمذضًَذگی ثبصاسی ٍ دیگش سیسه ّبارتجبط هَجَد ضشٍست تَخِ ثِ  -

 10 

ِ ّب ضشٍست استفبدُ اص  - ِ ای اس سٌج  دس اًذاصُ گیشی هَلؼیت فؼلی ٍ آتی سیسه ًمذیٌگیداهٌ
ُ گیزی ریسک ّبی ًمذیٌگی ضٌبسبیی ضذُتَاًبیی •     اًذاس
ِ پطتَاًِ هحبسجِ ثشاسبس س•    ِ رٍس ٍ هستٌذی  ٍش ضٌبسی لَی ٍ ث فزٍض ٍ پبراهتزّبی هٌغمی، ٍالؼی، ث
 ..(ضشٍست اسصیبثی فشٍؼ ٍ)
 سیسه ًمذیٌگیفؼلی ٍ آتی تػَیش ضفبفی اص هَلؼیت •   
 (ضبخع ّبی ّطذاسدٌّذُ صٍدٌّگبم)پبیطی  اثضاس← خبظ دس فشآیٌذ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی کبرثزد  •  

 11 

ُ گیزی ریسک ًمذیٌگی ثب کٌتزل ٍ پبیص ایي ریسک)  (ضزٍرت ضکل گیزی خظ ارتجبعی ثیي ضٌبسبیی ٍ اًذاس

ُ گیزی ریسک ًمذیٌگی  ضٌبسبیی ٍ اًذاس

 هبدُ هحتَی

 ضکبف ًمذیٌگی هحبسجِ  -
 هختلف  افك ّبی سهبًی ثشای •   
 استزسٍ داهٌِ ای اص سٌبسیَّبی ػبدی  ثشای ضشایظ•   

 12 

 ًسجت ّبای اص  هحبسجِ داهٌِ-
 سیسه ًمذیٌگیهَلؼیت فؼلی ٍ آتی •  
ًتبیج  ضشٍست اعالع ّیئت هذیشُ، هذیشیت اسضذ ٍ هذیشاى سیسه اص ًحَُ هحبسجِ ًسجت ّب ٍ •  

 اص آًْبهستخزج 
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 هذیزیت ٍجَُ

 هَضَع هبدُ هحتَی

 ٍثیمِ ای ٍ غیز ٍثیمِ ایتبهیي ٍخَُ  هحبسجِ ظشفیت -
 ػبدی ٍ استزسثشای پَضص ًیبص ًمذیٌگی دس ضشایظ •   
اسصی، سبهبًِ ّبی تسَیِ ٍ )حَسُ ّبی هختلف فؼبلیت پَضص ًیبص ًمذیٌگی دس •   

 (پشداخت
 (دس عَل سٍص، وَتبُ هذت، هیبى هذت، ثلٌذ هذت)افك ّبی سهبًی هختلف •   

 14 
ِ ٍ تَسؼِ  هحبسج

 تبهیي ٍخَُ ظشفیت

 :دس ضشایظ سیبست ّبیی ثزای تَسؼِ ٍ تٌَع هٌبثغ تبهیي ٍجَُعشاحی  -
 هختلف ػبدی، استزس؛ افك ّبی هختلف سهبًی؛ ثزحست اثشارّب، ثبسارّب ٍ ارسّبی•  
 (ضزٍرت هحبسجِ اًَاع ریسک توزکش در ًمذیٌگی) 

 15 

 ضشٍست حضَس هذاٍم دس ثبصاسّبی تبهیي ٍخَُ -
 استفبدُ اص اثضاسّب ٍ ساّىبسّبی هختلف تبهیي ٍخَُ -
 ضىل دّی ساثغِ تبهیي هبلی هستحىن ثب تبهیي وٌٌذگبى ٍخَُ -

 استجبط ثب  16 
 تبهیي وٌٌذگبى ٍخَُ

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی

 سپز ًمذیٌگی

 هبدُ هحتَی

 دارایی ّبی آساد ثب اػتجبر ٍ ًمذضًَذگی ثبالسپشی هطتول ثش هدوَػِ ای اص  -
 استزس کَتبُ هذتثشای تبهیي ًیبص ًمذیٌگی دس ضشایظ •  
 ثذٍى الشام ثِ تؼذیل هذل تجبری ٍ راّجزدّبی ػولیبتی ثبًک • 

 (تَسظ ثبًک هزکشی  الشام هؼزفی دارایی ّبی ٍاجذضزایظ)   

17 

پیچیذگی ّبی  ثب درجِ، تشویت ٍ ویفیت داسایی ّب (اسصی)فَق ثشحست اًذاصُ، ًَع تغبثك دارایی ّبی ضشٍست  -
 فؼبلیت ثبًک ٍ ًمذیٌگی هَرد ًیبس در عَل دٍرُ ثمب

 ایي داسایی ّبارسش گذاری هزتت ٍ  رسیبثیاضشٍست •  
 ًمذضًَذگی در ضزایظ استزس  اعویٌبى اص  • 

18 

 در تٌظین سپز   رٍیکزدی ٍالغ ثیٌبًِاتخبر  -
 حمَلی ٍ ػولیبتی تبهیي ٍخَُ اص ایي هٌبثغ دس ضشایظ استشسػذم ٍجَد هَاًغ اعویٌبى اص •  
 آسهَى استزساسصیبثی سپش دس تَاًبیی تبهیي ٍخَُ اص عشیك  • 

19 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی



 هذیزیت ٍثیمِ
 هبدُ هحتَی

 ًیبسّبی هختلف ٍثیمِ ای هحبسجِ  -
 (ًظز آساد یب غیزآساد ثَدى اس)ثشسسی سٍصاًِ داسایی ّبی لبثل ٍثیمِ سپبسی  -
تحت سٌبسیَّبی ػبدی ٍ ًَع کبرثزد، درجِ ًمذضًَذگی ٍ ارسش، اسصیبثی سٍصاًِ ایي داسایی ّب ثشحست  -

 استشس
 دس ایي داسایی ّبریسک توزکش ضشٍست وبّص  -

20 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی

 ػالئن ّطذاردٌّذُ سٍدٌّگبم
 هبدُ هحتَی

 ػالٍُ ثز ػالئن هؼزفی ضذُ تَسظ ثبًک هزکشیضشٍست عشاحی ػالئن ّطذاسدٌّذُ ای  -
 وِ ثِ فؼبلیت دس حَصُ آًْب هی پشداصدثبسارّب ٍ اثشارّبی جذیذی  حَسُ فؼبلیت ّب،ثِ خػَظ دس  -
 :ثشخَسداسی ػالئن اص ٍیژگی ّبی صیش -
 ثبضٌذکوّی ٍ کیفی  •  
 سا هَسد تَخِ لشاس دٌّذریسک ّبی هحتول •   
 دس ثبصُ صهبًی وَتبُ تشی اسصیبثی ضًَذصَرت تغییزاتی در ثبسار  ردٍ  سبالًِ•   

21 

 حذٍد کٌتزلی
 هبدُ هحتَی

 سیسه ًمذیٌگی وِ ثبًه ثبیذ هَسد تَخِ لشاس دّذاًَاع هختلفی اس حذٍد هؼشفی  -
 ریسک ًمذیٌگی درٍى گزٍّیحذٍد  •  
 حذٍد سیسه ًمذیٌگی ثشحست عشف همبثل •  
 دس ضشایظ ثبصاس حذٍد ثِ غَست سبالًِ ٍ یب دس ثبصُ صهبًی وَتبُ تش دسغَست تغییش ارسیبثی-
 دس غَست تدبٍص اص حذٍدرٍیِ اصالحی هطخع وشدى  -

22 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی

 لیوت گذاری اًتمبلی

 هبدُ هحتَی

اًذاسُ گیزی ػولکزد  ضشٍست لحبػ صیبى ّب ٍ هٌبفغ سیسه ًمذیٌگی دس لیوت گزاسی اًتمبلی ٍ ثٌبثشایي  -
 23 ٍ تصَیت هحصَل جذیذ



 گشارش دّی

 هبدُ هحتَی

 سبختبس هذیشیت سیسه ًمذیٌگی وبهل ثیي اخضاءتٌظین خغَط گشارش دّی ضشٍست  -
 ثیي ثخص ّبی هختلف هذیشیت سیسه ًمذیٌگی هستمل ٍ السمتٌظین خغَط گضاسش دّی  -
ّذف، تٌبٍة، ًَع اعالػبت، همبم گشارش دٌّذُ ٍ گشارش گیزًذُ ٍ سغح ضشٍست تؼشیف  -

 ثِ ّش ًَع گضاسش دستزسی
 ثب تغییش دس ضشایظ ثبصاسثِ رٍسرسبًی خغَط ٍ آستبًِ ّبی گشارش دّی  -
 سیسه ًمذیٌگیپبیص ٍ کٌتزل ّذف گزاسی خغَط گضاسش دّی ثِ اثضاسی دس ساستبی  -

24 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی

 آسهَى استزس
 هبدُ هحتَی

ٍ دس حَصُ ّبی هختلف  ثِ صَرت هزتت دس فَاغل صهبًی خبظ، اًجبم آسهَى استزس ًمذیٌگی ضشٍست  -
 فؼبلیت ثبًه

 دس عشاحی آصهَى استشسًظز خجزگبى ٍ هذیزاى استفبدُ اص  ضشٍست -
 ایي آصهَى ّب دس ضشایظ خبظاهکبى افشایص تٌبٍة  -
 سغَح هختلف ضذتٍ دس افك ّبی سهبًی هختلف عشاحی آصهَى ّبی استشس ثشاس  -

25 

 :ّبیی سٌبریَالضام عشاحی  -
 دس عَل سٍص، وَتبُ هذت، هیبى هذت، ٍ ثلٌذ هذتافك سهبًی ثب •   
 ثٌگبُ گستز، ثبسارگستز ٍ تزکیجی •  
 ارتجبط ثیي ریسک ًمذیٌگی ٍ ریسک ًمذضًَذگی ثبساریدسثشگیشًذُ •   
 هٌغمی، ٍالغ ثیٌبًِ ٍ ثِ سٍص دس عشاحی سٌبسیَّب فزٍضیاستفبدُ اص  -
 دٍسُ ای ٍ دس غَست لضٍم اسصیبثی صٍدتش اس هَػذ سٌبسیَّب ارسیبثی  ضشٍست -

26 

 ًتبیح آصهَى ّبی استشس ثِ ٍاحذّبی ری سثظاعالع رسبًی  -
استشس دس تؼذیل ساّجشد، سیبست، هتٌَع سبصی هٌبثغ، تٌظین سپش ًمذیٌگی ٍ اخشای استفبدُ اس ًتبیج آسهَى  -

 ثشًبهِ التضبیی
27 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی



 ثزًبهِ التضبیی

 هبدُ هحتَی

 هبّیت، اًذاصُ ٍ پیچیذگی سیسه ًمذیٌگی ثبًه ٍ ًمص آى دس سیستن هبلیدر تٌبست ثب   -
دس غَست ٍلَع ضشایظ خبظ، صٍدتش اص  ثَدُ ٍ حذالل سبالًِ ٍػولیبتی ٍ هٌغمی ثشًبهِ ثبیذ  فزٍض -

 ضًَذ ارسیبثی هَػذ
 آى عشاحی ضًَذراُ اًذاسی ثشای  ػالئن ّطذاردٌّذُ ای -

28 

 هذیش تین ثحشاى ٍ اػضبی ػلی الجذل آًْب ،عزاحی تین ثحزاىضشٍست  -
 ثیي اػضب ٍ ثِ سٍص ًوَدى تشویت تین ٍ اػضب حذالل ثِ غَست سبالًِتمسین هٌبست ٍ ضفبف ٍظبیف •    

 ّیئت هذیزُ  هذیش ثحشاى ٍ اػضب تین ثحشاى تَسظ  تبئیذضشٍست  •  
29 

ثشای ضشایظ ثحشاى سا ًمذیٌگی هَرد ًیبس  همذارتین ثحشاى ثبیذ ثشاسبس ًتبیح آصهَى ّبی استشس، -
 :دس ضشایظ ثحشاى اتخبر ًوبیذتذاثیزی ثزای تبهیي ایي هٌبثغ ضٌبسبیی ًوَدُ ٍ 

 دس ضشایظ ثحشاًیارسیبثی رفتبر ٍالؼی ارائِ دٌّذگبى ٍجَُ  •  
 ثش اهىبى دستشسی ثِ هٌبثغاثز ضزایظ ًبهغلَة ثبساری ثشسسی  •  
 هٌتح اص پیبدُ سبصی ثشًبهِ ثش ساّىبسّبی تبهیي ٍخَُاثز دٍر دٍم ٍ اثز هٌفی ضْزتی تَخِ ثِ •   

30 

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی

 هبدُ هحتَی

 راّکبرّبی تبهیي ٍجَُاٍلَیت ثٌذی  ضشٍست -
 دس صهبى ثحشاىایفبی تؼْذات اٍلَیت ثٌذی ضشٍست  -
 ثبًهتؼذیل ثزًبهِ تجبری تذٍیي تذاثیشی ثشای  -
 حتی دس عَل سٍصافك ّبی سهبًی هختلف ضشٍست عشاحی ساّىبسّبی تبهیي ٍخَُ ثشای  -

31 

 32 ثب ػوَم ٍ ری ًفؼبىثزًبهِ ارتجبعی هٌبست ضشٍست تذٍیي  -

 کٌتزل ٍ پبیص ریسک ًمذیٌگی
 ثزًبهِ التضبیی

 افطب
 هبدُ هحتَی

چبرچَة هذیزیت ریسک ًمذیٌگی ٍ  هَلؼیتفَاغل صهبًی هؼیٌی ثِ اسائِ گضاسش ّبیی دس صهیٌِ  دس -
 ثپشداصد، دس تٌبست ثب ًَع ری ًفغ

 لشاس دّذثبًک هزکشی دس اختیبس حذالل سبالًِ اعالػبت خبغی سا ثبًه ثبیذ  -
 هذیشیت سیسه ًمذیٌگیچبرچَة حبکویت ضزکتی •   
 سیسه ًمذیٌگی هذل ّبی اًذاسُ گیزی •   
 ......ثبًهسپز ًمذیٌگی •   

33 



 ٍظبیف ثبًک هزکشی

 هبدُ هحتَی

 ثشای پیبدُ سبصی وبهل سٌّوَدتٌظین رٌّوَدّبی تکویلی ٍ همزرات السم ثبًه هشوضی هلضم ثِ  -
 هذیشیت سیسه ًمذیٌگی است

 ایي سٌّوَدّب ٍ همشسات ثپشداصد ثبسًگزیثبًه هشوضی ثبیذ دس فَاغل صهبًی هؼیي ثِ •   
34 

ثش هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دس ثبًه ّب ًظبرت حضَری ٍ غیزحضَری ثبًه هشوضی هلضم ثِ اػوبل  -
 است

 در ضزایظ ػبدی ٍ استزسهذیشیت هٌبست سیسه ًمذیٌگی  ضشٍست اعویٌبى اص اػوبل • 
35 

 ثش هذیشیت سیسه ًمذیٌگی ثبًه ّب است اٍلَیت ثٌذی ًظبرتثبًه هشوضی هلضم ثِ  -
 ًظبست ثش ثبًه ّب اػوبل وٌذ سا دسرٍیکزد هتفبٍتی ثبًه هشوضی ثبیذ  -

 (ثزاسبس الشام ارئِ اعالػبت کوّی ٍ کیفی هتفبٍت در ثبسُ ّبی سهبًی هختلف)
36 

تَسظ ثبًه هشوضی دس ضٌبسبیی ٍلَع سیسه  سبهبًِ ّطذاردٌّذُ سٍدٌّگبهیضشٍست عشاحی  -
 ًمذیٌگی دس ّش یه اص ثبًه ّب ٍ ول سیستن ثبًىی

 دس هذت صهبى هؼیي ثشاسبس ایي سبهبًِاجزای الذام اصالحی هلضم ًوَدى ثبًه ّب ثِ  •  
37 

 ٍظبیف ثبًک هزکشی

 هبدُ هحتَی

 :ثز ًحَُ هذیزیت ریسک ًمذیٌگیثبًه هشوضی  ًظبرت -
 ثبًه دس ضشایظ ػبدی ٍ استشسارسیبثی سغح ریسک ًمذیٌگی •   
 ثبًه دس همبیسِ ثب سغح سیسه ًمذیٌگی ثبًهعویٌبى اس کفبیت چبرچَة هذیزیت ریسک ًمذیٌگی ا•   
اًذاسُ گیزی، کٌتزل ٍ   ثشایدسًظشگشفتِ ضذُ رٍیِ ّبی ، اثشثخطی ٍ ثِ ٌّگبم ثَدى اعویٌبى اس کفبیت•   

 دس ثبًه پبیص ریسک ًمذیٌگی
ثِ هٌظَر اعویٌبى اس تَاًبیی ثبًک در پیبدُ سبسی هذیزیت هٌبست ریسک ًمذیٌگی در ضزایظ ثحزاى ثبیذ ثبًک هزکشی  )

 (اعویٌبى حبصل کٌذ.. اس ارتجبط هٌبست ثیي ًتبیج اسهَى استزس ٍ سپز ًمذیٌگی، هذیزیت ٍجَُ، ثزًبهِ التضبیی ٍ 

38 

اعالػبت ویفی ٍ ووّی ثِ ثبًه  خبغی سا ثشای ثبًه ّب دس اسائِچبرچَة گشارش دّی ثبًه هشوضی ثبیذ  -
 39  هشوضی تٌظین وٌذ

ثبًه هشوضی ثبیذ دس فَاغل صهبًی هؼیٌی ثشاسبس ًتبیح حبغل اص ًظبست ثش هذیشیت سیسه ًمذیٌگی  -
گشارش جبهؼی اس هذیزیت ریسک ًمذیٌگی گضاسش ّبی دسیبفتی اص ثبًه ّب ٍ اعالػبت ثبصاسی،  ثبًه ّب،

 تْیِ ًوبیذ ٍ ثِ ػوَم اسائِ وٌذ در سیستن ثبًکی
40 



 هبدُ هحتَی

الصم سا ثش ثبًه ّب الذاهبت ًظبرتی ًتبیح حبغل اص ًظبست، دس غَست لضٍم  ثبًه هشوضی ثبیذ ثشاسبس -
 اػوبل ًوبیذ

ری سثظ ٍ اثش آى ثش در تٌبست ثب ریسک ًمذیٌگی الذام ًظبستی ٍ ثبصُ صهبًی الصم ثش اخشای آى ثبیذ •  
 سالهت ًظبم ثبًىی ثبضذ

41 

دس ًظبست ثش سیسه ًمذیٌگیّوکبری ًظبرتی ثب ًبظزاى خبرجی ضشٍست  -  42 

دس تبهیي ًیبص ًمذیٌگی ثبًه ّب ثبیذ ثِ غَست آخزیي هزجغ ٍام دٌّذُ ًمص ثبًه هشوضی ثِ ػٌَاى  -
 ضفبف ثیبى ضذُ ثبضذ

 ّش یه اص ٍثبیك ثبیذ هطخع ضذُ ثبضذتؼذیل کٌٌذُ ٍ ٍثبیك ٍاجذ ضزایظ  •  
 ثِ ٍخَد آیذتؼذیل السم در ایي ضیَُ ثب تغییش دس ضشایظ ثبصاس ٍ ضشایظ ثبًه ّب ثبیذ  -

43 

 ٍظبیف ثبًک هزکشی

 پیطٌْبدات

ی
کش

هز
ک 

ثبً
 

 تدذیذ ًظش دس سٌّوَد ولی
 
ضشٍست ثبصًگشی دس سٌّوَد هذیشیت سیسه ًمذیٌگی ثبًه هشوضی خوَْسی اسالهی   -

 ایشاى، ثشاسبس سٍیىشد خذیذ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی پس اص ثحشاى هبلی اخیش

 
 

 عشاحی سٌّوَدّبی خضئی دس حَصُ ّبی

 تٌظین سپش ًمذیٌگی -
 هذیشیت توشوض دس سیسه ًمذیٌگی -
 آصهَى استشس -
 اغَل افطب -

اػوبل ًظبست ثش پیبدُ سبصی سٌّوَد ٍ همشسات تٌظین ضذُ تَسظ ثبًه هشوضی دس  - ًظبست ثش سیسه ًمذیٌگی
 هذیشیت سیسه ًمذیٌگی

 تٌظین صیشسبخت ّبی هَسد ًیبص
دس ساستبی اهىبى هذیشیت هٌبست سیسه ًمذیٌگی دس  ثبسار ثیي ثبًکی ٍ تمَیت  گستشش -

 عَل سٍص
 ثشای ساُ اًذاصی سبهبًِ تبثباثشارّبی جذیذ تبهیي هبلی ٍ اٍراق ثْبدار الکتزًٍیک هؼشفی  -

ّب
ک 

ثبً
 

 داًص دس صهیٌِ هذیشیت سیسه ًمذیٌگی دس ساستبی ثشعشف ًوَدى ضىبف ّبی ػلوی هَخَد  ّوىبسی ثیي ثبًه ّب ٍ ثبًه هشوضی دس تجبدل -
 پیبدُ سبصی هذیشیت هٌبست سیسه ًمذیٌگی ثشاسبس افك ثِ تػَیش وطیذُ ضذُ دس ایي سٌّوَد -


