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غٌذٍقّای سشهایِگزاسی تا جوغآٍسی ًمذیٌگی سشهایِگزاساى الذام تِ تطکیل سثذی اص
اٍساق تْاداس هیکٌٌذ کِ ایي ًَع اص سشهایِگزاسی هیتَاًذ هٌافغ تسیاسی تشای سشهایِگزاساى
ایجاد کٌذّ .واٌّگی تیي خَاستِّای سشهایِگزاساى ٍ همتضیات سثذ یکی اص هْنتشیي
ػَاهل تشای اداهِ حیات غٌذٍق هیتاضذ .هْنتشیي ًکتِ تشای ّن سَ ضذى توایالت
سشهایِگزاسی سشهایِگزاساى ٍ هذیشاى سشهایِگزاسی غٌذٍق ضفاف کشدى اتؼاد
سشهایِگزاسی هیتاضذ .تشای تحمك ایي اهش هذیشاى سشهایِگزاسی غٌذٍق هَظفاًذ
سیاستّای سشهایِگزاسی خَد سا هستٌذ ٍ ضفاف دس اختیاس سشهایِگزاساى تگزاسًذ تا
سشهایِگزاساى پس اص هغالؼِ اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ تتَاًٌذ تِ تشسسی سیاستّای
سشهایِگزاسی غٌذٍق تپشداصًذ .ایي سیاستّا دس لالة ایي تیاًیِ تٌظین ضذُ است کِ دس
اداهِ دس لالة سشفػلّای استاًذاسد اسائِ هیضًَذ .ضایاى رکش است تِ تسیاسی اص هغالة دس
اهیذًاهِ ٍ اساسٌاهِ ًیض اضاسُ ضذُ است.



اّذاف سزهایِگذاری کَتاُهذت ،هیاىهذت ٍ بلٌذهذت صٌذٍق

ّذف اص تطکیل غٌذٍق ،جوغآٍسی سشهایِ اص سشهایِگزاساى ٍ تطکیل سثذی اص داساییّا ٍ
هذیشیت ایي سثذ است .تا تَجِ تِ پزیشش سیسک هَسدلثَل ،تالش هیضَد ،تیطتشیي
تاصدّی هوکي ًػیة سشهایِگزاساى گشدد .اًثاضتِ ضذى سشهایِ دس غٌذٍق ،هضیتّای
هتؼذدی ًسثت تِ سشهایِگزاسی اًفشادی سشهایِگزاساى داسد :اٍالً ّضیٌِ تِکاسگیشی ًیشٍّای
هتخػع ،گشدآٍسی ٍ تحلیل اعالػات ٍ گضیٌص سثذ تْیٌِ اٍساق تْاداس تیي ّوِ
سشهایِگزاساى تمسین هیضَد ٍ سشاًِ ّضیٌِ ّش سشهایِگزاس کاّص هییاتذ .حاًیاً ،غٌذٍق اص
جاًة سشهایِگزاساى ،کلیِ حمَق اجشایی هشتَط تِ غٌذٍق اص لثیل دسیافت سَد سْام ٍ
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کَپي اٍساق تْاداس سا اًجام هیدّذ ٍ دس ًتیجِ سشاًِ ّضیٌِ ّش سشهایِگزاسی کاّص هییاتذ.
حالخاً ،اهکاى سشهایِگزاسی هٌاسة ٍ هتٌَعتش داساییّا فشاّن ضذُ ٍ دس ًتیجِ سیسک
سشهایِگزاسی کاّص هییاتذ .ایي غٌذٍق اص ًَع غٌذٍق سشهایِگزاسی هختلظ هیتاضذ ٍ
هٌاسة افشاد سیسک گشیض ًیست .تِعَس خالغِ اّذاف ایي غٌذٍق دس کَتاُهذت ،هیاىهذت
ٍ تلٌذهذت تِ ضشح ریل هیتاضذ:
 اّذاف کَتاُهذت:
 تأهیي ًمذیٌگی الصم تشای ًیاص سشهایِگزاساى.
 سػایت همشسات حاکن تش اداسُ غٌذٍق کِ دس اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ غٌذٍق تذاى
تػشیح ضذُ است.

 اّذاف هیاىهذت:
 پایص هستوش سیسکّای سشهایِگزاسی ٍ تالش تشای کٌتشل یا پَضص آىّا تا
استفادُ اص اتضاسّای پَضص سیسک هَجَد.
 ضٌاسایی فشغتّای سشهایِگزاسی کِ تا حذالل سیسک حذاکخش تاصدّی هوکي سا
تشای غٌذٍق فشاّن آٍسد.

 اّذاف تلٌذهذت:
 دستیاتی تِ تاصدّی تیطتش اص هتَسظ تاصدّی تَسس اٍساق تْاداس.
 افضایص پایذاس دس هجوَع خالع اسصش داساییّای غٌذٍق تِهٌظَس تْشُهٌذی ّش
چِ تیطتش اص غشفِجَییّای ًاضی اص همیاس.
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سیاستّای سزهایِگذاری کَتاُهذت ،هیاىهذت ٍ بلٌذهذت صٌذٍق

هذیشاى سشهایِگزاسی تا تَجِ تِ اّذاف خَد دس افكّای صهاًی هتفاٍت ،سیاستّای
هٌاسثی تشای سشهایِگزاسی دس ًظش هیگیشًذ.
 تشای تحمك اّذاف کَتاُهذت ٍ هیاىهذت غٌذٍق تیطتش توشکض ،سشهایِگزاسی دس
اٍساق تْاداس تا دسآهذ حاتت،گَاّیّای سپشدُ ٍ سپشدُّای تاًکی تش اساس هفاد
اهیذًاهِ است تا تتَاى ضوي کٌتشل سیسکّای هَجَد ٍ تأهیي ًمذیٌگی الصم
ػولکشدی تاحثات تشای غٌذٍق سلن صد.
 تشای سشهایِگزاسی دس اٍساق تْاداس تا دسآهذ حاتت تِ ٍیژُ اٍساق هطاسکت ،هؼیاسّای
صیش هَسد تشسسی لشاس هیگیشًذ:
 دٍسُّای صهاًی پشداخت سَد (هاّاًِّ ،ش سِ هاُ یکتاس ٍ یا پشداخت دس
اًتْای دٍسُ).
ً شخ تاصدّی هؤحش اٍساق.
 تَاى چاًِصًی تشای دسیافت ًشخّای تشجیحی تاالتش
 اهکاى تحمك ًشخّای سَد لغؼی تاالتش اص ًشخ ػلیالحساب اػالمضذُ تَسظ
ًاضش اٍساق هطاسکت تا تشسسی ًشخ تاصدُ داخلی عشح سشهایِگزاسی هثٌای
اًتطاس اٍساق.
 سیاست سشهایِگزاسی غٌذٍق دس تلٌذهذت تطکیل پشتفَیای هتٌَع اص اٍساق تْاداس
هیتاضذّ .ذف اص تطکیل پشتفَی هتٌَع اص تیي تشدى سیسک غیش سیستواتیک اٍساق
تْاداس هیتاضذ .اگش اٍساق تْاداس هَجَد دس پشتفَی ،اٍساق تْاداس هَجَد دس تاصاس سا
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تِخَتی پَضص دٌّذ ،هیتَاى اًتظاس داضت تاصدّی غٌذٍق هطاتِ تاصدّی تاصاس
تاضذ .الثتِ تشای کسة تاصدّیای تیطتش اص هتَسظ تاصدّی تَسس اٍساق تْاداس تْشاى
تٌْا تطکیل سثذی هطاتِ تاصاس کفایت ًویکٌذ ٍ تایذ تا اسصضیاتی سْام تغییشاتی دس
تشکیة پشتفَی داد .هذیشاى سشهایِگزاسی تا استفادُ اص هذلّای اسصضیاتی سْام
لیوت راتی سْام سا تخویي صدُ ٍ تِ دًثال سْاهی ّستٌذ کِ صیش اسصش راتی خَد
دس تاصاس هؼاهلِ هیضًَذ .اص هذلّای هَسداستفادُ دس اسصضیاتی سْام هیتَاى تِ
هذلّای تٌضیل سَد ًمذی ،هذلّای تٌضیل جشیاى ًمذ آصاد سْاهذاساى ( تشای
ضشکتّایی کِ سَد تمسین ًویکٌٌذ یا ًَپا ّستٌذ ٍ ساتمِ تمسین سَد ًذاسًذ)
اضاسُ کشد .هذیشاى ّوچٌیي تا استفادُ اص ضشایة لیوتی اسصش یک سْن سا تِعَس
ًسثی اسصیاتی کشدُ ٍ تا همایسِ ایي ضشایة الذام تِ خشیذ یا فشٍش سْام هیکٌٌذ.

 استزاتژیّای کَتاُهذت ،هیاىهذت ٍ بلٌذهذت تخصیص داراییّای
صٌذٍق
ػَاهل تأحیشگزاس تش ًحَُ تخػیع داساییّای غٌذٍق تِ داساییّای هجاص عثك اهیذًاهِ
تِ ضشح ریل هیتاضذ:
 ػول بِ هفاد اسٌاد باالدستی صٌذٍق (اػن اس اهیذًاهِ ٍ اساسٌاهِ) :هذیشاى
سشهایِگزاسی هَظفاًذ تخػیع داساییّا سا دس هحذٍدُ تؼییيضذُ دس اهیذًاهِ
اًجام دٌّذ یؼٌی هیضاى سشهایِگزاسی دس یک ًَع داسایی ّوَاسُ تیي یک حذالل ٍ
حذاکخش تؼشیفضذُ خَاّذ تَد .تٌاتشایي یکی اص ٍظایف هذیشاى سشهایِگزاسی دس
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تخػیع داساییّا ،سػایت الضاهات هٌذسد دس اهیذًاهِ دس ساتغِ تا ًػاب داسایی-
ّاست.
 هتٌَعساسی ٍ تَسیغ ریسک :اصآًجاکِ دس یک پشتفَی هتٌَع ٍصى یک سْن تا تَجِ
تِ اسصش تاصاس ٍ اسصش آى سْن دس تاصاس تؼییي هیضَد ،تٌاتشایي تشای داضتي
پشتفَیای هطاتِ تاصاس تایذ ّوَاسُ ٍصى سْام دس پشتفَی هَسد تاصًگشی لشاس گیشد.
ً قذ شًَذگی ٍ ریسکپذیزی پاییي :غٌذٍق غشفاً دس داساییّای سشهایِگزاسی
هیکٌذ کِ اص دسجِ ًمذ ضًَذگی تاالیی تشخَسداس تاضٌذ ٍ تتَاى دس ّش ضشایغی تا
تحویل کوتشیي ّضیٌِ تِ غٌذٍق آىّا سا تثذیل تِ ًمذ ًوَد .ضوٌاً هذیشاى غٌذٍق
دس تخػیع داساییّای غٌذٍق ،اغل هحافظِکاسی ٍ پشّیض اص پزیشش سیسکّای
تاال سا سشلَحِ تشًاهِّای خَیص لشاس خَاٌّذ داد.
 چشناًذاس بلٌذهذت صٌایغ هختلف در بَرس :تا تَجِ تِ تػَیة لَاًیي جذیذ تَسظ
دٍلت یا هجلس یا تغییش هتغیشّای کالى التػادی دس سغح کطَس ٍ جْاى ،دٍسًوای
غٌایغ هختلف هوکي است دستخَش تغییش گشدد ٍ هذیشاى سشهایِگزاسی سْن
تؼضی اص غٌایغ دس سثذ سا افضایص یا کاّص دٌّذ .تٌاتشایي ػاهل تلٌذهذت دس
تخػیع داسایی غٌذٍق ،چطناًذاص غٌایغ ٍ ضشکتّا هیتاضذ.
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سیاستّای شٌاسایی اًَاع ریسکّای هتزتب بز سبذ اٍراق بْادار
صٌذٍق ٍ شیَُّای اًذاسُگیزی ،هذیزیت ٍ افشای آىّا

تا تَجِ تِ هحتَای اهیذًاهِ ٍ اساسٌاهِ توْیذات الصم تشای اص تیي تشدى سیسکّای
سشهایِگزاسی اًذیطیذُ ضذُ است .اصجولِ ایي توْیذات هیتَاى تِ ًمص اسکاى غٌذٍق
اصجولِ هتَلی ،حساتشس ٍ ضاهي ًمذ ضًَذگی اضاسُ کشدٍ .ظایف ایي اسکاى ٍ سایش اسکاى
غٌذٍق دس اساسٌاهِ رکش ضذُ است .تاایيٍجَد سیسک ایي غٌذٍق غفش ًویتاضذ ٍ یک
سشهایِگزاس تایذ تا آگاّی اص ایي سیسکّا الذام تِ سشهایِگزاسی کٌذ .تشخی سیسکّای
پیص سٍی سشهایِگزاس تِ ضشح ریل هیتاضذ::
 سیسک کاّص اسصش داساییّای غٌذٍق :لیوت اٍساق تْاداس دس تاصاس ،تاتغ ػَاهل
هتؼذدی اصجولِ ٍضؼیت سیاسی ،التػادی ،اجتواػی ،غٌؼت هَضَع فؼالیت ٍ
ٍضؼیت خاظ ًاضش ٍ ضاهي آى است .تا تَجِ تِ آًکِ هوکي است دس هَالؼی توام
یا تخطی اص داساییّای غٌذٍق دس اٍساق تْاداس سشهایِگزاسی ضذُ تاضٌذ ٍ اصآًجاکِ
لیوت ایي اٍساق هیتَاًذ دس تاصاس کاّص یاتذ ،لزا غٌذٍق اص ایي تاتت هوکي است
هتضشس ضذُ ٍ ایي ضشس تِ سشهایِگزاساى هٌتمل ضَد .الثتِ تا تَجِ تِ اّذاف ٍ
سیاستّای سشهایِگزاسی ایي غٌذٍق سؼی هیضَد اص سشهایِگزاسی دس
داساییّایی کِ سیسک تاالیی داسًذ خَدداسی ضَد.
 سیسک ًکَل اٍساق تْاداس :اٍساق تْاداس ضشکتّا تخص ػوذُی داساییّای غٌذٍق سا
تطکیل هیدّذ .گشچِ غٌذٍق دس اٍساق تْاداسی سشهایِگزاسی هیکٌذ کِ سَد
حذالل تشای آىّا تؼییي ٍ پشداخت سَد ٍ اغل سشهایِگزاسی آى تَسظ یک
هَسسِ هؼتثش تضویي ضذُ است یا تشای پشداخت اغل ٍ سَد سشهایِگزاسی دس
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آىّاٍ ،حایك هؼتثش ٍ کافی ٍجَد داسد ٍلی ایي احتوال ٍجَد داسد کِ عشح
سشهایِگزاسی هشتثظ تا ایي اٍساق سَدآٍسی کافی ًذاضتِ تاضذ یا ًاضش ٍ ضاهي تِ
تؼْذات خَد دس پشداخت تِهَلغ سَد ٍ اغل اٍساق تْاداس ،ػول ًٌوایٌذ یا اسصش
ٍحایك تِ عشص لاتلتَجْی کاّص یاتذ تِعَسیکِ پَضصدٌّذُی اغل
سشهایِگزاسی ٍ سَد هتؼلك تِ آى ًثاضٌذٍ .لَع ایي اتفالات هیتَاًذ تاػج تحویل
ضشس تِ غٌذٍق ٍ هتؼالثاً سشهایِگزاساى ضًَذ.
 سیسک ًَساى تاصدُ تذٍى سیسک :دسغَستیکِ ًشخ تاصدُ تذٍى سیسک افضایص یاتذ،
تِ احتوال صیاد لیوت اٍساق هطاسکت ٍ سایش اٍساق تْاداسی کِ سَد حذالل یا حاتتی
تشای آىّا تؼیي ضذُ است ،دس تاصاس کاّص هییاتذ .اگش غٌذٍق دس ایي ًَع اٍساق
تْاداس سشهایِگزاسی کشدُ تاضذ ٍ تاصخشیذ آى تِ لیوت هؼیي تَسظ یک هَسسِ
هؼتثش تضویي ًطذُ تاضذ ،افضایص ًشخ تاصدُ تذٍى سیسک ،هوکي است تاػج تحویل
ضشس تِ غٌذٍق ٍ هتؼالثاً سشهایِگزاساى گشدد.
هذیشاى سشهایِگزاسی غٌذٍق ّوَاسُ تا پایص ٍضؼیت کالى التػاد ٍ پیگیشی سیاست-
ّای التػادی دٍلت (سیاستّای پَلی ٍ هالی) ٍ ضشایظ کسةٍکاس دس کطَس تالش
هیکٌٌذ سیسکّای پیص سٍی غٌذٍق سا ّشچِ صٍدتش ضٌاسایی کٌٌذ ٍ تا اػوال
هذیشیتی غیش هٌفؼالًِ تشکیة ٍ هیضاى تخػیع داساییّای غٌذٍق سا اغالح کٌٌذ.

بیاًیِ سیاست سزهایِگذاری صٌذٍق سزهایِگذاری اهیي آٍیذ
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سیاستّای پایش ٍ باسبیٌی ػولکزد سبذ اٍراق بْادار در ادٍار
هیاىدٍرُای ٍ اًجام اصالحات السم

تا تَجِ تِ الضاهات افطای اعالػات تاصدّی غٌذٍق هغاتك اساسٌاهِ ،تاصدّی غٌذٍق
تِغَست سٍصاًِّ ،فتگی ،هاّاًِ ٍ ساالًِ هحاسثِ ٍ دس تاسًوای غٌذٍق ًوایص دادُ هیضَد
کِ ایي اعالػات هیتَاًذ تا حذٍدی ػولکشد غٌذٍق سا ًطاى دّذ اها دس اًذاصُگیشی ػولکشد
غٌذٍق تایذ ػالٍُ تش هؼیاس تاصدُ تِ هؼیاس سیسک ًیض تَجِ ضَد .سؼی تش آى است کِ پایص
ٍ تاصتیٌی ػولکشد غٌذٍق تِغَست هستوش اًجام گیشد ٍ دسغَست لضٍم تغییشات الصم اًجام
گیشد.



شاخصّای هبٌا بزای هقایسِ باسدّی صٌذٍق با آىّا ٍ هحاسبِ باسدّی
تؼذیلشذُ بز هبٌای ریسک هَرد ّذف

اصآًجاکِ غٌذٍق سثذی هتطکل اص اٍساق تا دسآهذ حاتت ٍ سْام هیتاضذ ٍ هجوَػِ سْام
هَجَد دس سثذ سؼی ضذُ است تِخَتی هتٌَع تاضٌذ ،تشای سٌجص ػولکشد غٌذٍق تایذ اص
هؼیاسّایی استفادُ ضَد کِ سیسک سیستواتیک سا دس ًظش تگیشًذ .اصجولِ ایي هؼیاسّا ٍ
ضاخعّای هثٌا هیتَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد:
 هؼیاس پاداش تِ ًَساىپزیشی(هؼیاس تشیٌش)
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ایي هؼیاس اص تمسین غشف سیسک پشتفَی تِ سیسک سیستواتیک پشتفَی تذست هی آیذ.
ضاخع هثٌای آى اص تمسین غشف سیسک تاصاس تِ سیسک سیستواتیک تاصاس (ضیة خظ تاصاس
اٍساق تْاداس) تذست هی آیذ.

هؼیاس تشیٌش
Rm - Rf

ضاخع هثٌا

کِ دس سٍاتظ تاال  Rpتاصدّی سثذً Rf ،شخ تاصدُ تذٍى سیسک Rm ،تاصدّی تاصاس βp ،سیسک
سیستواتیک سثذ هیتاضٌذ.
ّشچِ هؼیاس تشیٌش تضسگتش اص ضاخع هثٌا تاضذ ػولکشد سثذ تْتش است.
 هؼیاس تفاٍت تاصدُ جٌسي (آلفا)
))αp = Rp – (Rf + β( Rm – Rf

اگش آلفا هخثت تاضذً ،طاىدٌّذُ ایي است کِ پشتفَی تاالتش اص  SMLتاسیخی لشاس گشفتِ ٍ
ػولکشد آى تْتش اص پشتفَی تاصاس است.
اگش آلفا هٌفی تاضذً ،طاىدٌّذُ ایي است کِ پشتفَی پاییيتش اص  SMLلشاس گشفتِ ٍ ػولکشد
آى ًاهغلَب است.
اگش آلفا دس حذٍد غفش تاضذً ،طاىدٌّذُ ایي است کِ ػولکشد پشتفَی تمشیثا تا ػولکشد
تؼذیلضذُ تش هثٌای سیسک تَدُ ٍ پشتفَی سٍی  SMLلشاس هی گیشد.
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سیاستّای اًجام ادٍاری آسهَى ّای بحزاى بِهٌظَر هصَى ساسی سبذ
اٍراق بْادار ٍ هذیزیت ریسک در شزایط بحزاًی

تشای یک غٌذٍق سشهایِگزاسی ضشایظ تحشاًی صهاًی حادث هیضَد کِ ًشخ اتغال ٍاحذّای
سشهایِگزاسی اص حذهؼوَل ٍ پیصتیٌیضذُ فشاتش سٍد .دس ایي ضشایظ ًمذیٌگی غٌذٍق
تِضذت پاییي هیآیذ ٍ هذیشاى سشهایِگزاسی غٌذٍق هجثَسًذ داساییّای غٌذٍق سا ّش چِ
صٍدتش (عثك اساسٌاهِ حذاکخش  5سٍص) ًمذ کٌٌذ .الثتِ ٍجَد سکي ضاهي ًمذضًَذگی
هیتَاًذ ایي سیسک سا تِضذت کاّص دّذ صیشا ایي سکي هَظف است تؼذ اص اػالم هذیش
غٌذٍق حذاکخش تا پایاى سٍص کاسی تؼذ ًمذیٌگی الصم سا تأهیي کٌذ .تِ ّش غَست ایي احتوال
ٍجَد داسد کِ غٌذٍق تا هطکل ًمذیٌگی هَاجِ ضَد ،تشای هماتلِ تا ایي ضشایظ هذیشاى
سشهایِگزاسی غٌذٍق اص تجضیٍِتحلیل سٌاسیَ تذتشیي حالت

(scenario analysis

)worst case

تْشُ هیگیشًذ ٍ تا دس ًظش گشفتي تذتشیي ضشایظ ،پیصتیٌیّای الصم ٍ توْیذات الصم سا
اًجام هیدٌّذ.



سیاست باسًگزی ٍ بزٍس رساًی بیاًیِ سیاستّای سزهایِگذاری صٌذٍق
در ادٍار هختلف

تا تَجِ تِ تغییش ػَاهل تأحیشگزاس تش غٌذٍق هاًٌذ تغییش لَاًیي ٍ همشسات ًاظش تش فؼالیت
غٌذٍقّا ،ضشایظ ػوَهی التػاد کطَس ،سیاستّای پَلی ٍ هالی دٍلت ٍ ّنچیي تغییشات
اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ هػَب هجوغ ایي تیاًیِ هَسد تاصًگشی لشاس خَاّذ گشفت ٍ اغالحات
الصم غَست خَاّذ گشفت.

