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    ریسک اعتجبری   – 1

   سیبست َب ي خظ مطی َبی اعتجبری -1-1

ظ اػتجبسی سبل، پس اص تحت ػٌَاى  ضَاث ای دس اثتذای ّش سبل سیبست ّب ٍ خظ هطی ّبی اػتجبسی دس هزوَػِ

هی گشدد. ثشخی  ضؼت ٍ ٍاحذّبی ثبًي اثالؽ توبهیّبی هَسد ًیبص ًسجت ثِ سبل هجل ثِ اًزبم اغالحبت ٍ ثبصًگشی

 گشدد ثِ ضشح ریل هی ثبضذ: ّب ثیبى هیّب ًِ دس ایي هزوَػِاص سئَس ًلی سیبست ٍ خظ هطی

  ضٌبخت هطتشی 

 بًٌی هشارغ تػَیت ًٌٌذُ تسْیالت ٍ تؼْذات ث 

  حذٍد اختیبسات اسًبى اػتجبسی 

 اًَاع تسْیالت ٍ تؼْذات ثبًٌی هبثل اسائِ 

 ضشایظ اػغبی تسْیالت ٍ ایزبد تؼْذات ثبًٌی 

 اًَاع ٍحبین ٍ تضبهیي هبثل هجَل ٍ هوشسات هشثَعِ 

 

 ياحذ َبی اجزایی مذیزیت ریسک اعتجبری  -1-2

ت هذیشُ ثبًي هی ثبضذ دس أتشیي سدُ سبصهبًی ًِ ّیاص آًزبیی ًِ ٍاحذ ّبی هختلق ثبًي اص سغح ضؼت تب ثبال

یٌذ تػوین گیشی دس خػَظ اػغبی اًَاع تسْیالت ٍ تؼْذات داسای ًوص هی ثبضٌذ، لزا دس ضٌبسبیی ٍ ًبّص آكش

ّب سیسي توبهیَلیت ارشایی ئسٍ ثِ رض ٍاحذ هذیشیت سیسي ًِ هس ّبی هشتجظ تبحیش گزاس هی ثبضٌذ. اصایيسیسي

سغَح ٍ ٍاحذّبی هختلق  توبمیٌذ هذیشیت سیسي اػتجبسی دس اسد، پیبدُ سبصی هشاحل ارشایی كشآدسا ثش ػْذُ 

)اػن اص ًویتِ اػتجبسی ضؼجِ، ًویتِ اػتجبسی هشًض، ًویتِ پیگیشی ٍ ٍغَل هغبلجبت هشًض، ًویتِ ػبلی  ثبًي

 غَست هی پزیشد. اػتجبسی، ّیأت ػبهل ٍ ّیأت هذیشُ(

 

 مختلف سبسمبوی ثزای تػًیت تسُیالت ي تعُذات حذيد اختیبرات سغًح -1-3

تؼییي  سبل ّش حذٍد اختیبسات اسًبى اػتجبسی ثبًي ثشای تػَیت تسْیالت ٍ تؼْذات دس هزوَػِ ضَاثظ اػتجبسی

ثِ استخٌبی تسْیالت ٍ تؼْذاتی ًِ دس هجبل ٍحبین گشٍُ ًوذ اػغب هی ضًَذ، توسین ثٌذی ًلی حذٍد ٍ  د.گشدهی
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ثِ ضشح 1393ضَاثظ سبل ثش اسبس  ّب ٍ اػتجبسات اسٌبدیضوبًتٌبهِ ،اػتجبسی ثشای تسْیالت سیبلیاختیبسات اسًبى 

 ریل هی ثبضذ:

 )هجبلؾ ثِ هیلیَى سیبل(

 ضؼت تسْیالت/تؼْذات
ًویتِ اػتجبسی 

 هشًض
 ّیبت هذیشُ ت ػبهلأّی ًویتِ ػبلی اػتجبسی

 تسْیالت سیبلی
ثب تَرِ ثِ دسرِ ضؼجِ ٍ ًَع 

 15000ٍحیوِ تب 
 ثِ ثبال 80،000 80،000 50،000 30،000

 بهٌِضوبًت
ثب تَرِ ثِ دسرِ ضؼجِ ٍ ًَع 

 26000ٍحیوِ تب 
 ثِ ثبال 150،000 150،000 120،000 80،000

 اػتجبسات اسٌبدی
ثب تَرِ ثِ دسرِ ضؼجِ ٍ ًَع 

 26000ٍحیوِ تب 
 ثِ ثبال 300،000 300،000 200،000 100،000

 

 تجبریمیشان پذیزش ریسک اع -1-4

ضٌبخت ٍاحذ تػوین هیضاى پزیشش سیسي دس خػَظ ّوِ هطتشیبى اػتجبسی ثبًي یٌسبى ًوی ثبضذ ٍ ثستگی ثِ 

یٌذ تػوین گیشی ثشای اػغبی َع ٍ هیضاى ٍحبیوی داسد ًِ دس كشآٍ ً هبّیت اػتجبس، ضشایظ هشاسدادگیشًذُ اص هطتشی، 

هیضاى پزیشش سیسي ًِ هی تَاًذ ثب ًشخ  عَسًلیِث. ّشگًَِ تسْیالت ٍ تؼْذات ثِ غَست هَسدی تؼییي هی گشدد

ّبی هختلق اهتػبدی، سغح خشد ٍ ًالى، اًَاع ٍحبئن ٍ ... هتلبٍت ثَدُ ٍ دس ًٌَل سٌزیذُ ضَد، ثب تَرِ ثِ ثخص

  هبلت سیبست ّبی ًالى تَسظ ثبالتشیي سًي اػتجبسی ثبًي تؼییي هی گشدد.

 

 

       َبی مختلف مطتزیبن،عُذات ثٍ تفکیک گزيٌمیشان ي يضعیت تمزکش تسُیالت ي ت -1-5 

 َبی اقتػبدی، مىبعق جغزافیبیی ي وظبیز آنثخص
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 ثٍ تفکیک مطتزیبن حقیقی ي حقًقی -1-5-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثٍ تفکیک ثخص َبی اقتػبدی -1-5-2

 

 درغذ تمزکش وًع ثخص

 % 23.07 ثبصسگبًی

 % 22.91 خذهبت

 % 7.26 ًطبٍسصی

 % 6.46 هسٌي

 % 40.30 هؼذىغٌؼت ٍ 

 

 

, حویوی

24.74% 

,  حوَهی

75.26% 

 )هجبلؾ ثِ هیلیَى سیبل(        

ًَع 

 هطتشی

تسْیالت 

 اػغبیی
 ًسجت

 % 24.74 109،284،723 حویوی

 % 75.26 332،576،271 حوَهی

 441،860،994 روغ 
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 یىذ اعتجبرسىجیآفز -1-6

 هَهغ ثِ ایلبی دس هطتشی تَاًبیی ٍ ٍضؼیت اص ضلبف تػَیشی اسائِ سبصصهیٌِ هطتشیبى ًبهل ٍ غحیح اػتجبسسٌزی

 ًبّص ثبػج چٌیيّن ثَد. خَاّذ هطتشیبى تَسظ ثبًي هٌبثغ اص حذ اص ثیص استلبدُ هبًغ ًتیزِ دس ٍ ثَدُ تؼْذات

 ساستب ایي دس. ثَد خَاّذ پَلطَیی ثب هجبسصُ ثشای ثستشی ایزبد ٍ اػتجبسی اهَس اًزبم سَْلت گزاسی،سشهبیِ سیسي

 تَاًذهی ،ًحَ هغلَثی غَست پزیشد ثِایي اهش  چٌبًچِ. است اػتجبسسٌزی یٌذآكش ًيس تشیيهْن هطتشی ضٌبخت

 تالش ثٌبثشایي. دّذ ًبّص سا اػغبئی تسْیالت هخبعشات ٍ سیسي ًشدُ ٍ تَأم هَكویت ثب سا ثبًي اػتجبسی ػولیبت

    ٍ هغبلؼبت. ثبضذهی یذتأً ثبًي هَسد دس سُاّوَ اػتجبسی هطتشیبى صا ثیطتش ّشچِ ضٌبخت حػَل رْت دس

 تسْیالتهیضاى  ٍ هطتشی كؼبلیتحزن ثب هتٌبست، گیشد هی غَست هطتشیبى اص ضٌبخت ایزبد ثشای ًِ ّبییثشسسی

 هطتشیبى ٍضؼیت دس تـییشاتی صهبى گزضت ثب ًِ داضت تَرِ ًیض هَضَع ایي ثِ ثبیذ ضوٌبً. ثبضذهی ٍی ثِ اػغبیی

 ثِ است ضشٍسی ثلٌِ ثبضذ هوغؼی غَست تَاًذ ثًِوی هطتشی، ضٌبخت ضَعهَ ثٌبثشایي گشدد،هی ایزبد ثبًي

حػَل سغح هغلَثی اص ضٌبخت هطتشی، ٍضؼیت هطتشی اص  ثشای. داضت آگبّی هطتشی ٍضؼیت اص هستوش ضٌل

 اثؼبد صیش هَسد ثشسسی هشاس هی گیشد: 

 ضخػیت هطتشی  

 تَاى هذیشیتی  

 هزَصّبی كؼبلیت 

%23.07 ;ثبصسگبًی  

%22.91 ;خذهبت  

%7.26 ;ًطبٍسصی  

%6.46 ;هسٌي  

  ;غٌؼت ٍ هؼذى

40.30%  
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 ٍضؼیت هبلی  

 ظشكیت اػتجبسی 

 هَسد هػشف تسْیالت ثبًٌی 

ّبی اخز ضذُ ثِ ٍیژُ استؼالم تسْیالت چٌیي ثشسسی ٍ تحلیل سَاثن اػتجبسی هطتشی ثب استلبدُ اص ًتبیذ استؼالمّن

یٌذ اػتجبسسٌزی هطتشیبى دس كشآ، پیوبًٌبسّبی تْیِ ضذُ تَسظ ضشًت چٌیي گضاسشسبهبًِ اػتجبس سٌزی ایشاى ٍ ّن

ػوذ هشاسداد ثب ضشًت هطبٍسُ ستجِ ثٌذی  پس اصایي خػَظ الصم ثِ تَضیح است ًِ ثبًي اّویت ثسضایی داسد. دس 

، اهٌبى دستشسی ثِ سبهبًِ ٍ اخز گضاسش سا دس توبهی ضؼت ٍ ٍاحذّبی ستبدی هشتجظ 90سبل دساػتجبسی ایشاى 

چٌیي اص عشین ضشًت . ّنگشددهَسد گضاسش اػتجبسی اص هطتشیبى استؼالم هی 200سٍصاًِ ثبلؾ ثش كشاّن ًوَد ٍ 

ًسجت ثِ ثشسسی ٍ استؼالم غحت هحل كؼبلیت، هذاسى ٍ هستٌذات هطتشیبى  (خشدپیشٍصپیوبًٌبس ثبًي )ضشًت 

 .ضَدهیاهذام  چٌیي اسصیبثی ٍحبئن اسائِ ضذٍُ ّن اػتجبسی

 

 ريش سىجص ریسک اعتجبری -1-7

غبلجبت ؿیش ربسی ثبًي ثِ تلٌیي اًَاع ّبی هشثَط ثِ هٍضؼیت پَستلَی اػتجبسی ثبًي ٍ هبًذُ ّب ٍ ًسجت

ّبی اهتػبدی ثِ عَس هستوش هَسد اسصیبثی هشاس هی گیشد ٍ دس غَست ثشٍص تـییشات ًبهغلَثی ًِ تسْیالت ٍ ثخص

هٌزش ثِ اكضایص سیسي اػتجبسی ٍ یب سیسي توشًض تسْیالت ٍ تؼْذات دس پَستلَی اػتجبسی گشدد، گضاسضبت ٍ 

دس اختیبس اسًبى تػوین گیشًذُ ثبًي  اص عشین ًویتِ ػبلی هذیشیت سیسي تذاثیش الصم هستٌذات هشثَعِ رْت اتخبر

 گیشد. هشاس هی

 

 ريش َبی کبَص ریسک اعتجبری -1-8

ّبی سیسي اػتجبسی اص آستبًِ پزیشش سیسي ثبًي ًطبى دٌّذُ ػجَس ضبخع ،ّب ٍ گضاسضبتدس غَستی ًِ ثشسسی

یٌذّبی اػغبی آّب ٍ كشهٌظَس ضٌبسبیی ػَاهل ایزبد ًٌٌذُ سیسي، سٍش ّبی الصم ثِثبضذ، پس اص اًزبم ثشسسی

         هیضاى ٍحبین هَسد ًیبص هَسد اسصیبثی ٍ ثبصًگشی هشاس  ، ًَع ٍحذٍد اختیبسات اسًبى اػتجبسی ،ؼْذاتت ٍ تسْیالت
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ثبًي دس ساستبی چٌیي هذیشیت اسضذ ثبًي دس غَست غالحذیذ اهذام ثِ تـییش سیبست ّبی ًالى ّن. گیشدهی

 ًوبیذ.   اػغبی تسْیالت ٍ تؼْذات هی

 

 معیبرَبی دریبفت يثبیق ثزای اقالم در معزؼ ریسک اعتجبری -1-9

یٌذ ضٌبخت آّبی هشتجظ ثب تسْیالت ٍ تؼْذات ثش اسبس ًتبیذ حبغل اص كشٍحبین هَسد ًیبص ثشای پَضص سیسي

تجبسی ثبًي دس خػَظ ٍحبین هَسد ًیبص ثشای اػغبی ّش یي ّب ٍ سَاثن اػتجبسی هطتشی، ضَاثظ اػهطتشی، استؼالم

اص اًَاع تسْیالت ٍ تؼْذات، ػَاهل ًالى اهتػبدی تبحیشگزاس ثش ٍضؼیت غٌؼت هشتجظ ثب كؼبلیت هطتشی ٍ ضَاثظ ٍ 

 گشدد. هوشسات ثبًي هشًضی د.ا.ا.، تؼییي هی

ثِ ًَع ٍحبین، ًَع تسْیالت/ تؼْذات ٍ  ثبًي حذٍد اختیبسات ضؼت ثب تَرِ 1393سبل  ثشاسبس ضَاثظ اػتجبسی

 دسرِ ضؼجِ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ:

 

 )هجبلؾ ثِ هیلیَى سیبل( حذيد اختیبرات ضعت در اعغبی تسُیالت/ ایجبد تعُذات 

 ضؼجِ هوتبص 1ضؼجِ دسرِ  2ضؼجِ دسرِ  3ضؼجِ دسرِ  4ضؼجِ دسرِ  ًَع ٍحیوِ تسْیالت/تؼْذات

 تسْیالت سیبلی

 ضوبًتبهِ

 1000 1000 1000 1000 1000 سلتِ

 15000 12000 9000 6000 4000 هلي

 اػتجبسات اسٌبدی

 تسْیالت/تؼْذات

 12000 10000 8000 6000 4000 سلتِ

 26000 20000 17000 14000 10000 هلي

 تسْیالت سیبلی
 8000 7000 5000 4000 3000 سلتِ

 26000 21000 17000 13000 8000 هلي

 

ثب سػبیت آییي  ثذٍى سوق )سپشدُ ٍ ًظبیش آى( تؼْذات دس هجبل ٍحبین گشٍُ ًوذایزبد الت ٍ چٌیي اػغبی تسْیّن

ثِ غَست هَسدی دس اختیبس اسًبى گیشی تػوین، ٍ دس خػَظ سبیش اًَاع ٍحبین ًبهِ تسْیالت ٍ تْذات ًالى

 اػتجبسی ثبالتش اص ضؼجِ هی ثبضذ. 
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 ی سبس ي کبرَبی کىتزل ي پبیص ریسک اعتجبر -1-10

ّب سا ٍرَد سیستن ثبًٌذاسی یٌپبسچِ اهٌبى ثشسسی ٍ پبیص آهبس ٍ اعالػبت ثشاسبس اهالم هَرَد دس پبیگبُ دادُ

اهٌبى پزیش هی سبصد. دس ایي ساستب ثِ عَس هستوش اعالػبت هشتجظ ثب پَستلَی تسْیالت ٍ هبًذُ ّبی هشثَط ثِ عجوبت 

ّبی هشثَعِ هحبسجِ هی گشدد ٍ دس غَست هطبّذُ ٍ ًسجت تِگشكتسْیالت ٍ تؼْذات ؿیش ربسی هَسد ثشسسی هشاس 

ثِ ٍیژُ  گضاسضبت هٌبست ثشای اتخبر تػویوبت اغالحی دس اختیبس اسًبى تػوین گیشًذُ ثبًي لَةتـییشات ًبهغ

 هشاس دادُ هی ضَد.  ًویتِ ػبلی هذیشیت سیسي

 

 جبری وحًٌ مذیزیت تسُیالت غیز -1-11

ؿیشربسی دس اثتذای ّش سبل دس هزوَػِ ضَاثظ  تَُ هذیشیت ٍ هَارِْ ثب تسْیالّبی ثبًي دس ساستبی ًحسیبست

ضؼت ٍ ٍاحذ  توبهی ّبی الصم ًسجت ثِ سبل هجل، دس اختیبسپیگیشی ٍ ٍغَل هغبلجبت ثبًي پس اص اًزبم ثبصًگشی

 :ثبضذگشدد ثِ ضشح صیش هیّب ثیبى هیّبی ثبًي هشاس هی گیشد. اّن هَاسدی ًِ دس ایي هزوَػِ

 هشارغ ٍ حذٍد اختیبسات اسًبى تؼییي تٌلیق/ ٍغَل هغبلجبت 

 سٍش ّبی تؼییي تٌلیق هغبلجبت  

 یٌذّبی ارشایی پیگیشی ٍ ٍغَل هغبلجبت آكش 

 اسٌبد، هذاسى ٍ اعالػبت هَسد ًیبص دس ثشسسی پشًٍذُ ّب 

اهذام ثِ ایزبد ٍاحذی  ٍ تسشیغ دس اهش ٍغَل آى ّب ؿیش ربسی، ثبًي دس ساستبی ًبّص هغبلجبت است رًش ثِ الصم

ًزبم كشآیٌذ اًوَدُ است ًِ ثِ غَست هتوشًض هتَلی  "هغبلجبت ٍغَل ٍ پیگیشی هذیشیت "ػٌَاى تحتهستول 

 اص رولِ:  ٍغَل هغبلجبت

 ّبی ثبًي دس صهیٌِ ٍغَل هغبلجبتهغبلؼِ، ثشسسی ٍ اسصیبثی سیبست -1       

 سبط آى تَسظ ضؼجِ اهٌبًپزیش ًوی ثبضذثشسسی پشًٍذُ ّبی تسْیالتی ًِ ٍغَل اه -2       

  ثشگضاسی رلسبت ثب هطتشیبى ثِ هٌظَس ٍغَل هغبلجبت ثبًي    -3       

 چٌیي ضشًت پیوبًٌبس ثبًي )ضشًت تبهیي اًذیص پبسس( ثِ هٌظَس تسشیغ دس اهش ٍغَل هغبلجبت ثب ّنهی ثبضذ. 

 ضؼت ٍ هذیشیت پیگیشی ٍ ٍغَل هغبلجبت ّوٌبسی هی ًوبیذ. 
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 ریسک وقذیىگی –2

  سیبست َب ي خظ مطی َبی مذیزیت ریسک وقذیىگی -2-1

ّبی ایي هذیشیت ، سیبست ّب ٍ خظ هطیثب تَرِ ثِ اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبی هذیشیت سیسي دس ثخص سیسي ًوذیٌگی

 تَاى ثِ غَست ًوَداس صیش ًوبیص داد: یسا ه

 

 
 

 ياحذ َبی اجزایی مذیزیت ریسک وقذیىگی -2-2

 ٍظیلِ اسائِ ساٌّبسّب، اًزبم هذلسبصی ّب ٍ اسائِ گضاسضبت الصم ثشای هذیشیت  ًِ حذ هذیشیت سیسيٍا ػالٍُ ثش

 هؼبًٍت هبلی ٍ سشهبیِ گزاسی ثبًي ثشاسبس گضاسش ّبی هذیشیت خضاًِثْیٌِ سیسي ًوذیٌگی سا ثش ػْذُ داسد، 

سًٍذ رشیبى ّبی  هذلسبصی
ٍسٍدی ٍ خشٍری ٍرِ ًوذ ٍ 
اسائِ پیص ثیٌی رشیبى ّب ثشای 

 سٍصّبی آتی 

تحلیل ضٌبف ًوذیٌگی ایستب ٍ پَیب 
ثِ هٌظَس ثشسسی رشیبى ّبی ٍسٍدی 
ٍ خشٍری اص عشین تحلیل ضٌبف 

 ًوذیٌگی 

ضٌبسبیی سشكػل ّبیی اص تشاص دكتش ًل ًِ 
تحت تبحیش ًبًبل ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍری  
رشیبى ّبی ًوذ هشاس هی گیشًذ ٍ ثشسسی  

اكضایص ٍ ًبّص ایي  سشكػل ّب ثِ هٌظَس 
 ثشسسی ٍضؼیت ٍسٍدی ّب ٍ خشٍری ّب 

 ٍ ٍسٍدی ّبی ًبًبل ضٌبسبیی
 تْیِ ٍ ًوذ ّبی رشیبى خشٍری

 هزوَع هحبسجِ هٌظَس ثِ گضاسضبتی
 سٍص ّش پبیبى دس ٍرَُ ّبی رشیبى
 ًبسی
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گیشی    ٌبثغ ًوذیٌگی الصم تػوینداسی ٍ هذیشیت اهَس هبلی ٍ گضاسش گشی ًیض دس خػَظ سیبست ّب ٍ تأهیي ه

هشتجظ ثب هذیشیت ًوذیٌگی ثٌبثش ضشٍست دس ًویتِ ّبی هٌبثغ ٍ چٌیي ثشخی اص سٍیذادّبی هْن ّن. ًوبیذهی

 غشح ٍ تػویوبت الصم اتخبر هی گشدد. ههػبسف، سیسي ٍ ثحشاى 

 

 ثزوبمٍ تذايم فعبلیت -2-3

ثِ هٌظَس تذاٍم كؼبلیت دس صهیٌِ هذیشیت هذیشیت ایي  تشاتژیاس ،ّبی هذیشیت سیسيثب تَرِ ثِ اّذاف ٍ ثشًبهِ

  سیسي ًوذیٌگی ثِ ضشح ریل هی ثبضذ: 

 ّب ّب ٍ ثذّیحش  داساییؤػَیت استشاتژی ّب ٍ هوشسات داخلی ثشای هذیشیت هت 

گیشی ٍ ثشسسی سًٍذ ّبی هطخع صهبًی ثِ هٌظَس اًذاصُدسیبكت اعالػبت الصم ثِ عَس سٍصاًِ ٍ دس دٍسُ 

 ( ثِ تلٌیي سیبل ٍ اسص ّبّب ٍ ثذّیسیسي ًوذیٌگی )ثشای ثشسسی ضٌبف ًوذیٌگی ثیي داسایی

 ّبی هبلی ٍ ٍضؼیت ًوذیٌگی ّبی سیسي ًوذیٌگی ٍ ًسجتدسیبكت اعالػبت دسخػَظ ضبخع 

 

 ثزوبمٍ مقبثلٍ ثب ثحزان -2-4

ع ثحشاى ّبیی ًِ هی تَاًذ دس سًٍذ ثِ هٌظَس هطخع ًوَدى سبصًٍبسّبی الصم ثشای ًحَُ هَارِْ ٍ هذیشیت اًَا

كؼبلیت ّبی ربسی ثبًي هطٌالت اسبسی ایزبد ًوبیذ، آییي ًبهِ آهبدگی ثشای ضشایظ خبظ )ثحشاى( تَسظ ٍاحذ 

. دس ایي آییي ًبهِ تؼشیق اًَاع ضشایظ ثحشاًی، ٍ ثِ تػَیت ّیأت ػبهل سسیذُ است هذیشیت سیسي تذٍیي گشدیذُ

ّبی ثحشاى ٍ ّبی ًویتِ هوبثلِ ثب ثحشاى ٍ ًبسگشٍَُلیتئى، اػضب، حذٍد ٍظبیق ٍ هسسبختبس سبصهبًی هذیشیت ثحشا

سٌبسیَّبی ٍهَع ثحشاى، هطخع گشدیذُ است. ثش اسبس آییي ًبهِ هضثَس تشًیت اػضب ٍ ٍظبیق ًبسگشٍُ ثحشاى 

 هبلی ثِ ضشح ریل هی ثبضذ:

 

 : ثحزان مبلی اعضبء کبرگزيٌ     

 (مسئًل کبرگزيٌ مذیز امًر مبلی)  گزی ي گشارش مبلی امًر مذیزیت 

 ومبیىذٌ مذیزیت ریسک  
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 ومبیىذٌ مذیزیت امًر ضعت 

 ومبیىذٌ مذیزیت وزم افشار 

  اتومبیىذٌ مذیزیت اعتجبر 

 ومبیىذٌ مذیزیت پطتیجبوی  

 ومبیىذٌ مذیزیت سبسمبن ي ريش َب  

 ومبیىذٌ مذیزیت رياثظ عمًمی 

 ومبیىذٌ ثیه الملل ي عملیبت ارسی 

  ثبسار ي تًسعٍ بتتحقیق، یثزوبمٍ ریشومبیىذٌ مذیزیت  

 

 يظبیف کبرگزيٌ ثحزان مبلی      

 ضىبسبیی ي ايلًیت ثىذی ثحزان َبی احتمبلی 

َبی دستزسی ثٍ ثبسارَبی تبمیه يجًٌ مغمئه در ضزایظ ضىبسبیی ي ايلًیت ثىذی ريش 

 ثحزاوی 

 تعییه سىبریًَبی محتمل يريد ثٍ ضزایظ ثحزاوی مبلی  

 د ثٍ ضزایظ ثحزاوی يَبی مبلی يرزرسی ي پیص ثیىی آستبوٍ َب ي حذيد وسجتث 

 اس رسیذن ثٍ ضزایظ ثحزاوی جتىبةپیص ثیىی اقذامبت پیطگیزاوٍ ثزای ا 

 ثزوبمٍ ریشی غحیح ي فًری جُت کىتزل ثحزان 

 َبی مزتجظَب ي اعالعیٍتذيیه ثخطىبمٍ 

 

 ريش سىجص ریسک وقذیىگی -2-5

ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍری ٍرَُ دس سپشدُ ّب ٍ  ًوذیٌگی ثب استلبدُ اص تحلیل سًٍذ رشیبى ثِ هٌظَس سٌزص سیسي

تسْیالت، رذٍل ضٌبف پَیبی ًوذیٌگی حبغل ضذُ ٍ ثب ثذست آٍسدى تشًیت داسایی ّبی ًوذ ًِ ثِ ػٌَاى سپش 

ثبصُ ّبی صهبًی ًوذیٌگی هی تَاًٌذ دس ًظش گشكتِ ضًَذ، اهٌبى پَضص ضٌبف ًوذیٌگی تَسظ داسایی ّبی ًوذ دس 

 آتی ثشسسی هی ضَد. 

 ّبی هشتجظ ثب ٍضؼیت ًوذیٌگی ثِ عَس هستوش ثب استلبدُ اص اعالػبت تشاص دكتش ًل ثِ ضشح ریل چٌیي اًَاع ًسجت ّن

 بسجِ هی گشدد: حه
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31/06/1393 وسجت َبی وقذیىگی  29/12/1392  

% 0.61 ًسجت هَرَدی ًوذ ثِ هزوَع سپشدُ ّب  0.54 %  

% 33.16 ُ ّبی كشاس ثِ هزوَع سپشدُ ّبًسجت سپشد  28.97 %  

ًسجت داسایی ّبی ثب هذست ًوذضًَذگی ثبال ثِ 

 هزوَع داسایی ّب
31.48 %  27.27 %  

% 11.88 ًسجت هغبلجبت اص ثبًي هشًضی ثِ هزوَع سپشدُ ّب  11.18 %  

% 29.77 ًسجت هغبلجبت اص سبیش ثبًي ّب ثِ هزوَع سپشدُ ّب  23.22 %  

% 77.52 سْیالت اػغبیی ثِ هزوَع سپشدُ ّبًسجت ًل ت  87.80 %  

% 0.89 ًسجت اٍسام هطبسًت ثِ هزوَع داسایی ّب  1.35 %  

% 43.49 ًسجت داسایی ّبی ًوذضًَذُ ثِ هزوَع سپشدُ ّب  36.75 %  

% 131.17 ًسجت داسایی ّبی ًوذضًَذُ ثِ سپشدُ ّبی كشاس  126.87 %  

% 25.35 ًسجت سپشدُ ّبی كشاس ثِ ثذّی ّب  23.09 %  

% 22.51 ًسجت سپشدُ ًَتبُ هذت ثِ هزوَع سپشدُ ّب  21.00 %  

% 65.66 ًسجت سپشدُ ثلٌذ هذت ثِ هزوَع سپشدُ ّب  69.26 %  

% 1.23 ًسجت اٍسام هطبسًت ثِ هزوَع سپشدُ ّب  1881 %  

 

 

 

 سبس ي کبر َبی کىتزل ي پبیص ریسک وقذیىگی  -2-6

 سٍصاًِ گضاسش ّبی هختللی دسخػَظ ٍضؼیت ٍسٍد ٍ خشٍد ٍرِ ًوذ ایزبد ثِ هٌظَس هذیشیت سیسي ًوذیٌگی، 

  :هی ضَد ًِ رذٍل ریل یي ًوًَِ اص گضاسش ّبی هَسد اضبسُ هی ثبضذ

 

 

 

 



   اپرسیان، بانک اریانیان

12 
 

                                          

 ٍضؼیت ًوذیٌگی  غٌذٍم  : -الق

 

 غٌذٍم هشًض

 

 غٌذٍم ضؼت

 

 خَدپشداص ضؼت

 روغ                                            

 َدی هب ًضد سبیش  ثبًي ّب :هَر - ة

 هَرَدی ًضد ثبًي هشًضی                                                    

 ربسی ًضد سبیش ثبًي ّب                                                   

 ثبًي ّب سبیش سپشدُ  ًضد                                                     

 ثبًي ّب سبیش سپشدُ  ًضد                                                     

                                                                                                 روغ

 ّبی ػوذُ اهشٍص هشًض:دسیبكت  - ُ

 ًبّص سپشدُ هبًًَی                                                   

 دسیبكت ػولیبت چٌبٍى                                                    

 ّبی ػوذُ اهشٍص هشًض:پشداخت  - ٍ

 اكضایص سپشدُ هبًًَی                                            

 چٌبٍىپشداخت ػولیبت                                             

 خشیذاسص                                            

 خبلع ػولیبت ضتبة                                            

                                                                                                        روغ

 خبلع ػولیبت سٍص ربسی                                                                                                 

  

ًوذیٌگی اًزبم هی پزیشد، ًطبى دٌّذُ ٍضؼیت ّب ٍ هحبسجبتی ًِ ثِ هٌظَس سٌزص دس غَستی ًِ ًتبیذ ثشسسی

گیشاًِ ٍ ًٌتشلی ثِ یش پیصٌظَس اتخبر تذاثّبی الصم ثِ هّبی هبثل تحول ثبًي ثبضذ، گضاسشاهٌبى خشٍد اص آستبًِ

 گشدد.   ّبی هشثَعِ اسائِ هیًویتِ
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 ریسک عملیبتی   –3

 ثزوبمٍ تذايم فعبلیت  -3-1

آییي ًبهِ ضشایظ  "ای تحت ػٌَاى آییي ًبهِ  ،ضشایظ خبظثب  ثشای هَارِْثِ هٌظَس تؼییي ثشًبهِ ّبی احتیبعی 

گشدیذُ است. دس ایي آییي ًبهِ گشٍُ ّبی پٌذ گبًِ ثِ ضشح ریل تحت ٍ تذٍیي هذیشیت سیسي تْیِ تَسظ  "خبظ

دس ًظش گشكتِ ضذُ است تب دس غَست ٍهَع ضشایظ خبظ ثب تَرِ ثِ سغح ٍ ًَع آى ًسجت ثِ  ،ًویتِ ثحشاىًظبست 

  اتخبر تذاثیش الصم اهذام ًوبیٌذ.

 
 

 تذاثیز پیطگیزاوٍ اس يقًع خغبَبی عمذی ي سًُی اوسبوی  -3-2

ساستبی پیطگیشی اص ٍهَع خغبّبی ػوذی ٍ سَْی اًسبًی، ثشخی اص اهذاهبتی ًِ غَست هی پزیشد سا هی تَاى دس 

 ثِ ضشح صیش ًبم ثشد: 

 ّبی هْن ییذ تشاًٌصًٌتشل ّبی چٌذًلشُ دس ثشسسی ٍ تأ اػوبل 

ی ًٌتشل ّبی ًشم اكضاسی، ثِ ػٌَاى هخبل لحبػ ًوَدى سغَح دستشسی یب سوق هجلؾ دس تشاًٌص ّب 

 هْن 

 اسائِ آییي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّبی ًبكی ٍ دهین ثِ هٌظَس ًبّص خغبّب ٍ یٌسبى سبصی سٍیِ ّب  

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی هٌبست ثِ هٌظَس ًبّص خغبّبی ًبضی اص ػذم آگبّی  

 ًیذ ثش ضشٍست سػبیت اغَل سكتبس حشكِ ای تَسظ پشسٌلتأ 

 هٌبستثِ ًبس ثشدى هٌبًیسن ّبی تٌجیِ ٍ پبداش  

 ثشسسی ػلل ٍهَع سخذادّبی خغبیی ًِ اص كشاٍاًی ثبالیی ثشخَسداسًذ 

ًویتِ آهبدگی ثشای 
 (  ثحشاى)ضشایظ خبظ 

 ًبسگشٍُ ثیي الولل ITًبسگشٍُ  ًبسگشٍُ آهَصش
ًبسگشٍُ اهذاد ٍ 

 پطتیجبًی 
 ًبسگشٍُ هبلی 
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 تمُیذات مقبثلٍ ثب ثحزان -3-3

 ، هَاسد ریل اًزبم پزیشكتِ است:ثِ هٌظَس هوبثلِ ثب ثحشاى ٍ آهبدگی ثشای ضشایظ خبظ

 

 آییه وبمٍ ضزایظ خبظ -3-3-1

گشدیذُ است ًِ ٍظبیق تْیِ ٍ تذٍیي  ذیشیت سیسيهتَسظ  "آییي ًبهِ ضشایظ خبظ "تحت ػٌَاى  آییي ًبهِ ای

 ّبی هشتجظ سا هطخع هی ًوبیذ. ٍاحذّبی هختلق سبصهبى، ًویتِ ّب ٍ ًبسگشٍُ

 

 آمبدگی ثزای ضزایظ خبظ آمًسضی ثزگشاری ديرٌ َبی -3-3-2

خبظ ضشایظ  ثِ هٌظَس ایزبد آهبدگی ّبی الصم ثشای پشسٌل ثبًي دٍسُ ّبیی تحت ػٌَاى دٍسُ ّبی آهبدگی ثشای

ّب ثشای سبیش هبثل رًش است ثشًبهِ ّبی الصم رْت تؼوین ایي دٍسُثشگضاس ضذُ است.  دس سغح توبهی ضؼت تْشاى، 

 ثبضذ.هیٍاحذّب دس دست اهذام 

  

 راٌ اوذاسی سبیت پطتیجبن -3-3-3

یظ خبظ، سبیت پطتیجبى ثِ هٌظَس ایزبد اهٌبى ثشهشاسی سبهبًِ ّبی ًشم اكضاسی ثبًي ٍ دستشسی ثِ اعالػبت دس ضشا

       هغبثن سیبست ّبی ثبًي ثِ هٌظَس تزویغ توبهی اعالػبت ٍ دادُ ّبی احذاث ٍ ساُ اًذاصی گشدیذُ است. 

ّبی هختلق كٌبٍسی اعالػبت، دس آیٌذُ ًضدیي سبیت هزًَس ثِ ػٌَاى سبیت اغلی ثبًي هَسد استلبدُ هشاس ثخص

 خَاّذ گشكت.

 

  زانثح راٌ اوذاسی سبیت -3-3-4

 دس دستَس ًبس ثبًي هشاس داسد.ًیض احذاث سبیت ثحشاى ثِ هٌظَس هذیشیت ثْیٌِ ضشایظ خبظ، 

 

 ريش سىجص ریسک عملیبتی  -3-4

 ثِ هٌظَس ضٌبسبیی ٍ سٌزص سیسي ّبی ػولیبتی ثستِ ثِ ّش حَصُ كؼبلیت ًبسی هوٌي است اص یي یب چٌذ سٍش 

 َ، سٍش اهتیبص دّی ٍ تشسین سیسي استلبدُ ضَد.هبًٌذ سٍش ّبی خَداسصیبثی، تزضیِ تحلیل سٌبسی
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 میشان سزمبیٍ السم ثزای پًضص ریسک عملیبتی  -3-5

ّبی ثبًي اعالػبت هشثَط ثِ رضئیبت دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ،ثِ هٌظَس هحبسجِ سشهبیِ الصم ثشای پَضص سیسي ػولیبتی

   ًویتِ ثبصل ثشای  ٍمیبًیِ دثِ هغبثن ثب اخز ضذُ ٍ هحبسجبت هشثَع 1392ٍ 1391، 1390ّبی هٌتْی ثِ پبیبى سبل

 ّبی ضبخع پبیِ ٍ استبًذاسد ثِ ضشح ریل اًزبم ضذُ است :سٍش

 

 ريش ضبخع پبیٍ :  -3-5-1

 هؼبدل ػولیبتی، سیسي هیضاى سشهبیِ الصم ثشای پَضص ،اغلی ّبی ضبخع پس اص هطخع ًوَدى سٍش ایي دس

ثش  ثبضذ.هی( سبل ّش دس آى ثَدى هخجت ثِ هطشٍط )خبلعًب دس دسآهذ αحبغل ضشة ضشیت هیبًگیي سِ سبل 

 :استصیش هبثل هحبسجِ سٍش ایي اسبس هیضاى سشهبیِ الصم ثِ 

 

     
[∑(     )]

 
                                           

  پبیِ؛ ضبخع سٍش دس ػولیبتی سیسيهیضاى سشهبیِ الصم ثشای پَضص       = 

= GI ثَدى آى؛ هخجت ثِ هطشٍط هجل سبل سِ عی سبالًِ ًبخبلع آهذدس  

 للِ صیش سا ثشای دسآهذ ًبخبلع تؼشیق ًشدُ است:هؤ، سِ ًویتِ ثبل          

 ای( خبلع دسآهذّبی ثْش1ُ          

 ای ( خبلع دسآهذّبی ؿیشثْش2ُ          

 سشهبیِ گزاسی  ( خبلع دسآهذّبی حبغل اص اًزبم هؼبهالت هبلی 3ٍ          

i = ّب سبل تؼذاد  

=α سغح است، ضذُ تؼییي ثبل ًویتِ تَسظ هَسد، ایي دس هیذاًی هغبلؼبت اًزبم اص پس ًِ ضشیت ایي 

 حبل دس ٍ ًٌذهی ثیبى سسِهؤ ًبخبلع دسآهذ ثِ ًسجت احتوبلی( صیبى ثِ تَرِ سا )ثب ًیبص هَسد سشهبیِ

 هی ثبضذ. ٪ 15 حبضش

 ثبًي، ًتبیذ هحبسجبت پَضص سشهبیِ ثشای  1392ٍ  1391ٍ  1390ّبی هٌتْی ثِ پبیبى سبلثش اسبس اعالػبت هبلی 

 ّبی ػولیبتی ثب سٍش ضبخع پبیِ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ:سیسي
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 هیلیَى سیبل

 1392پًضص سزمبیٍ السم ثزای ریسک عملیبتی ثب ريش ضبخع پبیٍ مىتُی ثٍ پبیبن سبل 

2،083،140 

 

 :ريش استبوذارد  -3-5-2

 اص ًبسی، خظ ّش ػولیبتی سیسي. ضَد هی توسین ًبسی گشٍُ 8 ثِ اػتجبسی سسِؤه ّبیكؼبلیت سٍش، ایي دس

حبغل  هزوَع چٌبًچِ است. احتسبة هبثل ًبسی خظ ّش ًبخبلع دسآهذ دس هتٌبظش βضشیت  ضشة حبغل

 ثشای گشدد، غلش یهسبٍ یب هٌلی ّب آى هتٌبظشβضشایت  دس گبًِ ّطت ًبسی خغَط ًبخبلع دسآهذ ّبی ضشة

 :هی ضَد ثیبى ریل ساثغِ دس ًحَُ هحبسجِ. ضَد هی هٌظَس غلش ػذد آى

     { ∑     [∑(          )  ]

سبل    

}   

 

 سیسي ػولیبتی دس سٍش استبًذاسدهیضاى سشهبیِ الصم ثشای پَضص      =  

ٍیِ ای ًِ دس سٍش ضبخع پبیِ تؼشیق دسآهذ ًبخبلع سبالًِ یي سبل هطخع، هغبثن س        =

 خظ ًبسی اًزبم ضَد.  8ضذُ، ثشای ّش یي اص 

β  دسغذی است حبثت ًِ تَسظ ًویتِ ثبل تؼییي ضذُ است ٍ سغح سشهبیِ هَسد ًیبص سا )ثب تَرِ ثِ صیبى ;

 احتوبلی( ًسجت ثِ سغح دسآهذ ًبخبلع ّش ٍاحذ ًبسی هطخع هی ًٌذ. 

 َط ًبسی ثِ ضشح صیش است : ثب تَرِ ثِ خغ βهوذاس ضشایت 

 

 βضزیت  خغًط کبری

 %18 تبهیي هبلی ضشًتی

 %18 كشٍش ٍ ثبصسگبًی

 %12 ثبًٌذاسی خشدُ

 %15 ثبًٌذاسی تزبسی

 %18 پشداخت ٍ تسَیِ
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 %15 خذهبت ػبهلیت

 %12 هذیشیت داسایی

 %12 ٍاسغِ گشی خشدُ

 

ثبًي، ًتبیذ هحبسجبت پَضص سشهبیِ ثشای  1392ٍ  1391ٍ  1390ثش اسبس اعالػبت هبلی هٌتْی ثِ پبیبى سبلْبی 

 ّبی ػولیبتی ثب سٍش استبًذاسد ضذُ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ:سیسي

 هیلیَى سیبل

 1392پًضص سزمبیٍ السم ثزای ریسک عملیبتی ثب ريش استبوذارد ضذٌ مىتُی ثٍ پبیبن سبل 

2،023،403 

 

 سبس ي کبرَبی کىتزل ي پبیص ریسک عملیبتی  -3-6

ّبی هختلق كؼبلیت ًبسی ثبًي اهذاهبت هختللی ثِ هٌظَس ًٌتشل ٍ پبیص اًَاع سیسي ػولیبتی هَرَد دس حَصُ

 غَست هی پزیشد ًِ سئَس ًلی ایي اهذاهبت ثِ ضشح ریل هی ثبضذ:  

تشیي هخبعشات ّبی هختلق دس خػَظ هْناعالػبت حبغل اص خَداسصیبثی ٍاحذاستلبدُ اص  

 ًبسی ّش ٍاحذّبی یٌذآهَرَد دس كش

ّبی ّبی ادٍاسی تَسظ هذیشیتّبی ثبصسسیّب ٍ گضاسشاستلبدُ اص ًتبیذ حبغل اص ثشسسی 

 ثبصسسی ٍ حسبثشسی

هخبعشات ثِ دلیل ّب دس غَست تطخیع اهٌبى ثشٍص ثشخی ثخطٌبهِّب ٍ ثبصًگشی دستَسالؼول 

 ّب ضؼق دستَس الؼول

 ّبی ارشایی ثِ هٌظَس ًبسضٌبسبى ٍاحذًبسضٌبسبى سیسي ٍ ّبیی هتطٌل اص تطٌیل ًبسگشٍُ 

 ضٌبسبیی هخبعشات هحتول ٍ اتخبر ساٌّبسّبی ًٌتشلی
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 ریسک ثبسار   – 4

 سیبست َب ي ريیٍ َبی مذیزیت ریسک ثبسار  -4-1

 تَاى ثِ غَست ًوَداس صیش ًوبیص داد: یّبی تؼییي ضذُ ثِ هٌظَس هذیشیت ثْیِ سیسي ثبصاس سا هسیبست ّب ٍ سٍیِ

 
 

 ريش سىجص ریسک ثبسار  -4-2

كشؼ ًشهبل ثَدى   ،ّبی پَستلَی سْبم ٍ اسصسشی صهبًی ثبصدُسسی ّبی ثِ ػول آهذُ ثش سٍی اص آًزبیی ًِ ًتبیذ ثش

هذلسبصی ضجیِ سبصی تبسیخی ثشای هحبسجِ اسصش دس هؼشؼ خغش سٍش ییذ ًٌوَد، لزا اص أّب سا تتَصیغ ثبصدُ

 لضٍهی ثِ اػوبل ّیچ گًَِ پیص كشضی  ،ثب تَرِ ثِ ًبپبساهتشی ثَدى ایي سٍش .ستلبدُ هی ضَدّبی هزًَس اپَستلَی 

 ثشای تَصیغ یب پبساهتشّبی هشتجظ ٍرَد ًذاسد. هضایبی هذل ضجیِ سبصی تبسیخی اص ایي هشاسًذ:

 سبدگی؛ 

 ػذم ًیبص ثِ پزیشش كشؼ تَصیغ ثشای ثبصدُ داسایی ّب؛ 

 ثبصدُ داسایی ّب.  ػذم ًیبص ثِ هحبسجِ ّوجستگی یب اًحشاف هؼیبس 

 اسائِ گضاسضبت الصم ثِ اسًبى ریػالح ثِ هٌظَس اًزبم اهذاهبت الصم ٍ اتخبر استشاتژی ّبی هٌبست

 ثِ هٌظَس اًزبم اهذاهبت اغالحی هَسد ًیبص Backtest  ٍStresstestاًزبم هستوش 

 هحبسجِ هیضاى ًلبیت سشهبیِ 
 هحبسجِ هیضاى ًلبیت سشهبیِ پَستلَی اسص هحبسجِ هیضاى ًلبیت سشهبیِ پَستلَی سْبم 

 هذلسبصی ٍ اًزبم هحبسجبت 
 هحبسجِ اسصش دس هؼشؼ خغش پَستلَی اسص هحبسجِ اسصش دس هؼشؼ خغش پَستلَی سْبم

 اخز اعالػبت
 اخز اعالػبت پَستلَی اسص اخز اعالػبت پَستلَی سْبم
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سٍص  560، اعالػبت هشثَط ثِ سیسي ثبصاس ٍ هحبسجِ پَضص سشهبیِثِ هٌظَس اًزبم هحبسجبت الصم ثشای اًذاصُ گیشی 

ثِ ( VaR) دسیبكت ٍ اسصش دس هؼشؼ خغش، ثشای پَستلَی اسص ٍ سْبم ثبًي 93آخشیي سٍص ًبسی سبل  هٌتْی ثِ

 . هحبسجِ گشدیذُ استسٍش ضجیِ سبصی تبسیخی 

 

 


