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  است. باري غیر دولتی تدوین گردیدهدر موسسات اعت حاکمیت شرکتیناظر بر  الزاماتدستورالعمل  در راستايمجموعه حاضر 
  

  اهداف - 1
سطوح بانک در جهت برقراري سطح مطلوبی از تعادل میان  تمامیگیري در تصمیمیند آمنظور تسهیل فرایجاد حداکثر شفافیت به

  گذاران بانک.زش افزوده براي مشتریان و سرمایهو ایجاد ار بازده ریسک و
  

  دامنه پوشش - 2
شود می هاي تابعهواحدهاي داخل ساختار سازمانی بانک و شرکت مامیتل امش سک در بانک پارسیان،مدیریت ریدامنه پوشش 

  در سود و زیان بانک نقش دارند. اعتباري، نقدینگی و بازار  عملیاتی، هايطریق تاثیرگذاري بر ریسکبه نوعی از که 
  

 چارچوب مقررات - 3

و  1هاي بال بیانیه چنینو هم مجموعه رهنمودهاي بانک مرکزي ج.ا.ا ر مبنايب بانکی در بانک پارسیان،هاي ریسکانواع مدیریت 
  پذیرد. می صورت 2
  

 فرهنگ ریسک - 4

 و مدیره تأهی. آوردمی فراهماین فرآیند را  اثربخشی زمینه ریسک، مدیریت زمینه در مناسبی فرهنگ تعمیق و استقرار 
 نیز کارکنان تمامی. نمایندمی حمایت عمل و گفتار در آن از ،انکب تمامی در فرهنگ این ترویج ضمن ارشد مدیریت

 انجام احسن نحو به خصوص این در را خود هايمسئولیت داشته، آگاهیها ریسکانواع  زمینه در خود نقش از دارند وظیفه
 . دهند

 اجراي براي سئولیتم و نقش ریسک، مدیریت چارچوب ،هاریسکانواع  زمینه در پذیريریسک میزان ،بانک اهداف 
 وظایف از خوبی به واحدها و افراد از یک هر که ايگونهبه ،شود تبیین کارکنان تمامی براي وضوح به باید مزبور چارچوب

 .باشند مطلع ریسک مدیریت با رابطه در خود هايمسئولیت و

 تواندمی کار انجام براي ضوابطی و اصول نیز و اخالقی منشور تدوینباشد و می تاکیدهمواره مورد  اخالقی عالی معیارهاي 
 .رساند یاريبانک  در فرهنگ این تعمیق به

 اي را بر عهده دارد.ولیت رعایت اصول رفتار حرفهئهر عضو بانک پارسیان مس 

 باید به روشنی انجام پذیرد. بانک سطوح تمامی در هامسئولیت و وظایف تفکیک 

  هاي مربوط به حوزه کاري خود را بر عهده دارد. ولیت مدیریت ریسکئپارسیان مسنه تنها هر واحد بلکه هر فردي در بانک 

  گذاري در سود و زیان ن حوزه کاري و میزان تاثیرآپاداش عملکرد هر واحد کاري بر مبناي نحوه مدیریت ریسک در
 پذیرد.صورت می

 براي بانک باشد را به واحد  ریسکبروز تواند مسبب مواردي که می تمامیدهی ولیت گزارشئهر واحدي در سازمان مس 

 مدیریت ریسک بر عهده دارد. 

  برطرف نمودن مشکالت و هاي اجرایی در سازمان در جهت افراد و واحد تمامیمدیریت ریسک نهایت همراهی را با
یت ارشد بانک گیري را براي مدیرمهاي دقیق و جامع فرایند تصمیگزارش تدویننماید و از سوي دیگر با مخاطرات می

 نماید. تسهیل می
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 باشند. میدر همه سطوح کاري (مشتري و بانک)  هاو محرمانگی آن امنیت اطالعات همه کارکنان بانک ملزم به حفظ 

 
 فرایند مدیریت ریسک - 5

 
 
 
 

       
  

 
  
  

 
  هاي تحت پوششریسکانواع  - 6

  شود:ذیل می مواردشامل  تحت پوششاصلی هاي ریسک اي بازل،بیانیه ه و رهنمودهاي بانک مرکزي ج.ا.ا در چارچوب
 :احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفاي به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباري،  ریسک اعتباري

 توسط طرف مقابل 

 :واسطه تغییر در سه مالی بهسمالتی یک مؤاهاي پورتفوي معمال خطر ناشی از عدم قطعیت درآمداحت ریسک بازار 

 ، نوسانات بازار و نقدینگی بازار ازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهرهشرایط ب

 :ها، ایفاي تعهدات و تامین منابع نقد جهت پرداخت بدهیدر  موسسه مالیاحتمال به خطر افتادن توانایی  ریسک نقدینگی 

  هاافزایش دارایی
 یا و داخلی هايسیستم و افراد ها،روش و فرآیندها کفایت عدم و بودن نامناسب از شینا زیان بروز احتمال: ریسک عملیاتی 

  . بانک از خارج رویدادهاي از ناشی
 :بانک، در نتیجه عدم رعایت  هاي وارده بر اعتبارهاي مالی یا آسیبهاي قانونی یا نظارتی، زیاناحتمال تحریم ریسک تطبیق

 هاي بانکی است.هاي مربوط به فعالیتنامهاردهاي مناسب اجرایی و آئیناستاند قوانین، مقررات، ضوابط و

 
 

 شناسایی ریسک

 مرور ریسک و تطابق دسترسی به داده ها

ریسک گزارش  پاسخ به ریسک 

 آموزش و آگاهی ارزیابی ریسک
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 خط سوم دفاعی خط اول دفاعی خط دوم دفاعی

 مدیریت ارشد

  و کنترل هاي داخلی ت مدیره / کمیته حسابرسیئهی

رسان باز
 خارجی

 

 

  (Three lines of defense)دفاعی  دیوار سهمدیریت ریسک بر اساس  - 7

استفاده  پارسیان ، مسؤولیت پذیري و ثبات از طریق شناسایی و تقسیم نقشها در بانکخط دفاعی به منظور ترویج شفافیت 3از مدل 
  می شود : 

 )Executive Units(هاي اجرایی  واحد - 1- 7

باید اطمینان حاصل نماید که مدیریت ریسک و کنترل در عملیات روزانه نقش دارد. بنابراین مدیران  هر واحد کاري
ولیت ارزیابی، کاهش و کنترل ئبا حوزه کاري خود می باشند و مس هاي مرتبطمالک ریسک (مدیران خط اول) اجرایی
  دارند. ها را بر عهده ریسک

 )Risk Functions (RM, Compliance, RC, IS…)( کنترلریسک و  - 2- 7

    شود که توسط واحدهاي کنترلی مانند مدیریت ریسک و تطبیق پوشش داده هایی میخط دوم دفاعی شامل فعالیت
و به مدیران خط  سازي مدیریت ریسک موثر را بر عهده داردوظیفه پایش و تسهیل فرایند پیادهشود. این خط دفاعی می

  نمایند.   دهی اطالعات مرتبط باریسک در سطح سازمان کمک میاول (مالکین ریسک) در گزارش
 )Internal & External Audits(  خارجیبازرسان داخلی و  - 3- 7

 هاي داخلینمایند که عملکرد مدیریت ریسک و کنترلطرف تضمین میطور مستقل و بیبه خارجیبازرسان داخلی و 
توانند اهداف مدیریت ریسک و ه اي که خطوط دفاعی اول و دوم میگونالزم برخوردار است، به و کفایت از کارایی

  کنترل را محقق سازند. 
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 ابزارها - 8

  د، عبارتند از : نشومی فادهتاس اصلی ریسک هايحوزه گیريي اصلی که براي شناسایی و اندازهها و ابزارهاانواع روش

مدیریت ریسک و  - 
 تطبیق

امنیت فناوري - 
 اطالعات

هاي سایر واحد- 
  کنترلی

 واحدهاي اجرایی

 

 

 بازرسان داخلی
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 بندي اعتباري ثبت اطالعات مورد نیاز براي رتبهاین سامانه با ایجاد امکان   :سامانه رتبه بندي داخلی مشتریان اعتباري
هاي جامع بانکداري، بر اساس پارامتر هاي تسهیالت و تعهدات از  سیستمو اخذ اطالعات مربوط به پروندهمشتریان 

تخصیص داده و امکان محاسبه احتمال نکول و ریسک اعتباري کل اعتباري مشتري یک رتبه تعریف شده به هر 
  . سازدسهیالت و تعهدات بانک را میسر میپورتفوي ت

 توان بر اساس سررسیدهاي قراردادي ثبت شده در سیستم و با استفاده از این سامانه می  :نقدینگی ریسک سامانه مدیریت
 هاي زمانی مورد نظر محاسبه وزهو پویا را براي با شکاف نقدینگی ایستا ،خروجی وجوه هاي ورودي و روند جریان

  نمود. بینی پیش
  معرض خطر با استفاده از روش ارزش در :ارزش در معرض خطرمحاسبه هاي روشانواع استفاده از (Value at Risk) 

طی یک دوره زمانی مشخص و در یک سطح اطمینان  بدترین زیان مورد انتظار را تحت شرایط عادي بازار وتوان می
  را اتخاذ نمود. براي مواجهه با زیان محاسبه شده گرفت و تدابیر الزم معین اندازه

 هااستفاده از بانک اطالعاتی رویدادها و زیان )Risk Inventory(: از کندمی کمکبانک  به اطالعاتی بانک این 
 که را عملیاتی هايریسک، یافته آگاهی کاري مختلف واحدهاي ملیاتیع ریسک شدت و فراوانی و وقوع احتمال

 .نماید برآورد محیطی عوامل مالحظه قابل تغییر عدم صورت در پیوندد وقوع به است ممکن آینده در

 :عملیاتی هايریسک انواع از جامع ايمجموعه آوريجمع روش این از اصلی هدف استفاده از روش خود ارزیابی 
 .استبانک  عملکرد ارتقاي و عملیاتی ریسک مدیریت فرآیندهاي ودبهب جهت

 یک هر یابانک  آینده براي متفاوتی سناریوهاي، احتمالی مختلف فروض براساس روش، این در :تجزیه و تحلیل سناریو 
 اثراتو  شده شناسایی همربوط هايریسک سناریو، هر براي و گرددمی تدوین آن کاري واحدهاي و فرآیندها از

 .گیرندمی قراری ارزیاب مورد هاآن احتمالی

 تهدیدهاي و هافرصت نیز و داخلی ضعف و قوت نقاط شناسایی به اقدامبانک  روش، این در :تجزیه و تحلیل محیطی 
 قرار شناسایی مورد را آن کاري واحدهاي و فرآیندها ،بانک در موجود هايریسک اساس، این بر نموده، خارجی

 .دهدمی

 از پس و شوندمی تبدیل کمی مقادیر به کیفی هايیارزیاب امتیازدهی، روش از استفاده با :ستفاده از روش امتیازدهیا 
 و بنديه درج اهمیت میزان نظر از مختلف هايریسک روش این کمک با حاصله، هايزیان شدت و فراوانی ارزیابی

 .گردندمی بنديتاولوی

  هاي کلیدي ریسک در نظر هاي مواجهه با ریسک، شاخصدر استراتژي :ریسکتعریف و پایش شاخص هاي کلیدي
 گردد.ب مرتبط با ریسک اتخاذ میها تصمیمات مناسن شاخصآشود و با رصد نمودن مستمر گرفته می

 هاي تحریم (سامانه پایش لیستSanction Screening :(هاي تحریم، مستلزم فراهم بودن عملی شدن رعایت لیست
 متفاوت نگارش امکان چنینهم و تحریم هايلیست مداوم تغییر و تعدد به توجه با  باشد کهرم افزاري مناسبی میبستر ن

 .آورد فراهم را امکان این افراد، اسامی

 
  هاولیتمسئ - 9

 و ظایفو واحدها، و افراد این از هریک. استی سازمان واحدهاي و افراد از ايگسترده طیف مشارکت مستلزم ریسک مدیریت
  : دارند عهده بر زمینه این در را متفاوتی هايمسئولیت
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 مدیریت ارشد / ت مدیرهئهی  
 بانک. کلی استراتژي چارچوب در آن مدیریت شیوه نیز و ریسک کلی فرآیندهاي و هاسیاست راهبردها، تصویب 

 ضرورت حسب( آن موردي یا ادواري بازنگري و ریسک مدیریت نظام تصویب.( 

 ها.ریسکانواع  زمینه دربانک  پذیري ریسک نمیزا تصویب 

 ککمیته ریس 

 بانک. هايریسک وضعیت تعیین 

 انتقال ریسک، پذیرش ریسک و اجتناب از کاهش ریسکمواجهه با ریسک (هاي مناسب براي تعریف استراتژي ،
 ریسک).

 ریسک حدود تعیین براي استفاده مورد هايسیستم عملکرد ارزیابی. 

 مقرر پذیريریسک میزان برحسب آن، به وابسته و تابعه هايشرکت ،بانک ها درریسکانواع  وضعیت بررسی 
  .مدیره تأهی سطتو

  انجام شده در مدیریت ریسک.  ریسک تحلیل و تجزیهبررسی نتایج حاصل از 

 ریسک مدیریت زمینه در مدیره تأهی مصوب هايچارچوب رعایت از اطمینان حصول.  
 ریسک مدیریت و داخلی کنترل هاي نظا عملکرد ارزیابی .  

 ریسک مدیریت به مربوط هايسیستم و هامشیخط کفایت بررسی. 

  ها (تشنج زدایی). گیريدر موارد عدم اتفاق نظر در تصمیمیافتن نقطه تعادلی  

 مدیریت ریسک   
 ت مدیرهئا و حدود احتیاطی مقرر از سوي هیپیگیري اجراي سیاست ه. 

 ذیربط کاري واحدهاي تمامی به ریسک مدیریت هايروش و هایهرو ها،مشیخط ابالغ. 

 هاي مرتبط با شناسایی ریسکها و رویهایجاد نظام. 

 گیري ریسکارزیابی و اندازه. 

 مراجع ذینفع منظور ارائه بهالزم به هايپیشنهاد راهکارهاي کنترلی مناسب به منظور کاهش ریسک و تهیه گزارش. 

 هاریسکانواع  به مربوط موضوعات مورد در اجرایی واحدهاي سایر از اريادو هايگزارش دریافت. 

 بانک. سطوحدر تمام  ریسک به مربوط مباحث زمینه در کافی رسانی اطالع 

 
 گزارش دهیپایش و  - 10

 به ارائه ریسک، ثرؤم مدیریتدر . دارند نیاز ریسک مدیریت با رابطه در اطالعات از متفاوتی انواع بهبانک  مختلف واحدهاي
 حوادث وقوع با رابطه در موردي هايگزارشه ارائ و پایش و ریسکانواع  کلی وضعیت درخصوص ادواري هايگزارش موقع

      براي موردي هايگزارش موقع به تهیه. باشدیم یکی از الزامات اساسی هاي بانکریسک وضعیت در تغییر و غیرمنتظره
 رفتن فراتر یا زیان بروز محض به که آوردمی فراهم هاآن براي را امکان این ،ک)(مدیرعامل و کمیته ریس گیرندگانصمیمت

  .آورند عمل به را الزم اقدامات موقع به بتوانند)، اولیه دهنده هشدار سیستم یک قالب در( مقررهاي آستانه از هاشاخص
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 مستند سازي و شفافیت اطالعات - 11

         ت رعایتریسک در مستندسازي نتایج و گزارشات ریسک الزامات ایجاد شفافیمنظور ایجاد بستر مناسب براي مدیریت به
 مربوط اطالعات شامل باید هاریسکبه  مربوط يافشاموارد . گرددمی ءافشا الزم مواردها ریسکانواع  مورد درچنین هم گردد.می

 ممکن مواردي در. شود منعکس ذیربط صاشخا به و باشد اهمیت حایز و خاص مشکل هرگونه نیز و مزبوراصلی  هايریسک به
  .ابدی ضرورت نیز عموم به هاریسکانواع  زمینه در رسانی اطالع، کارشناسان و مدیران بر عالوه است

 
 اي کارکناناصول رفتار حرفه - 12

 تحت عنوان اي رامجموعه اي،حرفه رفتار کیفیت ارتقاي منظوربه و سازي فشفا و مداري نقانو رویکرد با پارسیان، بانک
ت ئکه مورد تایید و حمایت هی استدر اختیار تمامی کارکنان قرار داده "اي کارکنان بانک پارسیانرفتار حرفه راهنماي اصول"

  باشد.مدیره بانک می

 ندهند جازها و کنند اي عملحرفه و مدارقانون ،محوله وظایف انجام در رودمی انتظار پارسیان بانک کارکنان و مدیران تمامی از

   : باشند داشته خاطر به و همواره شود ايرفتار حرفه اصول و مقررات از غفلت موجب بازار، رقابتی فضاي که
 .تأیید نیست مورد عنوان هیچ به سودآوري، توجیه با غیرقانونی اعمال انجام -

 هرگونه بانک، نظر از سبب نیهم به و است ضروریات و الزامات از پارسیان بانک در ايحرفه رفتار معیارهاي رعایت -

 خواهد آن برخورد با بالفاصله جاري قوانین طبق و است پذیرش غیرقابل باشد، متضاد معیارها این با که رفتاري یا عمل

 .بیانجامد خاطی فرد خدمت از انفصال به تواند می حتی و شد

  
 دستمزدهاي پاداش و سیاست - 13

یریت سازي مدمنظور پیادهبهباشد. هاي تعریف شده میاشتهاي ریسک و آستانه هاي پاداش و دستمزد پرسنل در راستايسیاست
منظور ایجاد به هاي سودآوريواحد نیز در کنار شاخص باید شاخص میزان ریسک ایجاد شده توسط هر، میریسک یکپارچه

لی میان پاداش و دستمزد ثابت و متغیر تعاد ،هاي پاداش و دستمزدسیاست تعادل میان ریسک و بازده در بانک در نظر گرفته شود.
  نماید. عملکرد افراد و واحدها برقرار میبر اساس 

 
   آموزش - 14

منظور آموزش مدیریت ریسک بهصورت حضوري و غیر حضوري بهرا  یهایدورهطور مستمر بهمدیریت آموزش و توسعه دانش 
بزارهاي الزم براي آموزش و ري واحدهاي ذیربط از تمامی ابا همکا چنین مدیریت ریسکهمنماید. بانک برگزار می به پرسنل

 . بردبهره می سایر پرسنل بانک بامیان مدیریت ریسک چنین برقراري ارتباط مستمر هم ورسانی آگاهی

 هاي الزم براي جلوگیري از بروز اشتباهات گذشته و به کار بردنسک در بانک پارسیان، ایجاد زمینهیکی از اهداف آموزش ری
  باشد. پیوستن حوادث مشابه در آینده، میمنظور پیشگیري از به وقوع دست آمده بههتجربیات ب

  
 اي ریسک و آستانه هاي پذیرش ریسکاشته - 15

 ریزيباشند و بخشی از فرایند برنامههاي کلیدي مدیریت ریسک میک و آستانه هاي پذیرش ریسک مولفهاشتهاي ریس
  .دهداستراتژیک بانک را تشکیل می
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