ماده  :6-8سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی
یکی اظ ابعاضّای ًظاضتی ضیسک ػولیاتی زض باًک آیٌسُ پطسطٌاهِّای ازٍاضی هیباضس کِ بِ غَضت زٍضُای تکویل
هیگطزز.
پطسطٌاهِ ّای ّفتگی ،هاّیاًِ ٍ ضص هاِّ ضیسک ػولیاتی ،اظ جَاًب ظیط بِ بطضسی ضٍیسازّای اتفاق افتازُ زض ضؼب
هیپطزاظًس:
 .1ترغی اظ زستَضالؼولّای باًک
 .2ػَاهل ذاضجی
.3

لغؼی سیستنّای باًک

 .4اضتباّات ضخ زازُ اظ سَی ّوکاضاى ضؼب
 .5اضظیابی ضؼب اظ ٍاحسّای ستازی
پطسطٌاهِّای ّفتگی هطبَط بِ فؼالیتّای ضٍظاًِ ّوکاضاى هیباضس .زض ٍالغ ٍلایؼی کِ بِ ًظط هیضسس احتوال ٍلَع آًْا باال
باضس ،حسالل بِ غَضت ّفتگی ،هَاضزی کِ احتوال آًْا زض حس هتَسظ است حسالل بِ غَضت هاّیاًِ ٍ هَاضز ًازض بِ غَضت
ضص هاِّ هَضز پطسص ٍالغ ضسُ است.
زض ذػَظ پطسطٌاهِ چک لیست اهٌیتی ضؼبِ ًیع سؼی گطزیسُ است تا کلیِ کاستیّای هطبَط بِ هسائل اهٌیتی ،تجْیعات
ٍ ظیطساذتّای فٌاٍضی اعالػات گعاضش گطزز .هَاضز هَضز پَضص زض ایي پطسطٌاهِ بِ لطاض ظیط است:
 .1آسیبپصیطی فیعیکی
 .2سیستنّای ضٍضٌایی
 .3گاٍغٌسٍق
 .4سیستنّای ّطساض زٌّسُ
 .5زٍضبیي هساض بستِ
 .6زستگاُ ATM
 .7هسائل ایوٌی هحیغی
 .8تجْیعات اعفاء حطیك
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ّوکاضاى ضؼب باًک آیٌسُ بِ غَضت هحطهاًِ ٍ با ذاعطی آسَزُ السام بِ پاسرگَیی بِ سَاالت هیًوایٌس .پاسدّا بِ
غَضت تجویؼی گطزآٍضی ضسُ ٍ ًتایج بسست آهسُ اظ پطسطٌاهِّا زض کٌتطل ٍ پایص ٍضؼیت ضؼب اظ ًظط ضاذعّای
ضیسک ػولیاتی بسیاض هَثط ٍالغ هیگطزز .زلیل ایي اهط ،بیٌطی است کِ اظ فؼالیتّای کلی ساظهاى بسست هیآیس ٍ
بسیي تطتیب هیتَاى اظ ٍاحس شیطبظ زض ّوَاضساظی هطکالت هطبَط بْطُ جست.
بِ هٌظَض بطضسی زلیك فؼالیتّای غَضت پصیطفتِ تَسظ ّوکاضاى زض سغح ضؼب ٍاحس ًظاضت ضیسک هحَض زض باًک
آیٌسُ تطکیل ضسُ است کِ بِ ضکل بطذظ فؼالیتّا هَضز بطضسی لطاض زازُ ٍ هَاضز هطکَک ضا گعاضش هیًوایٌس .زض کٌاض
ایي کٌتطلّا کِ ػوستاً بِ غَضت غیطحضَضی هیباضٌس ،پایصّای حضَضی ًیع تَسظ ازاضُ کٌتطل زاذلی ٍ باظضسی باًک
آیٌسُ غَضت هیپصیطزّ .وکاضاى ازاضُ کٌتطل زاذلی ٍ باظضسی با حضَض زض ضؼب ،پس اظ بطضسی پطًٍسُّا هَاضز هطکَک
ضا هَضز بطضسی لطاض زازُ ٍ ًکات الظم ضا بِ ّوکاضاى گَضعز هیًوایٌس.
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