بخش دوم :اطالعات مربوط به مذیریت ریسک:
ریسک اعتباری
سيسك اػتببسي اص ايي ٍالؼيت سيطِ هيگيشد كِ طشف لشاسدادً ،تَاًذ يب ًخَاّذ تؼْذات لشاسداد سا اًجبم دّذ .تأثيش ايي سيسك
بب ّضيٌِ جبيگضيٌي ٍجِ ًمذ ًبضي اص ًُكَل طشف لشاسداد سٌجيذُ هي ضَد .ضشسّبي ًبضي اص سيسك اػتببسي هوكي است لبل
اص ٍلَع ًكَل ٍالؼي طشف لشاسداد سخ دٌّذ .بِ طَس كلي تش سيسك اػتببسي سا هي تَاى بِ ػٌَاى ضشس هحتول كِ دس اثش يك
سخذاد اػتببسي اتفبق هي افتذ ،بيبى كشد .سخذاد اػتببسي صهبًي ٍالؼي ضَد كِ تَاًبيي طشف لشاسداد دس تكويل تؼْذاتص تغييش
كٌذ .سيسك اػتببسي يكي اص هْوتشيي ػَاهل تَليذ سيسك دس ببًكّب ٍ هَسسبت هبلي است.

ماده  :1-6سیاست ها و خط مشی های اعتباری
بِ هٌظَس كوك بِ تَسؼِ التػبدي كطَس ٍ دس ساستبي تَصيغ ٍ تخػيع بْيٌِ هٌببغ دس ببًك آيٌذُ ٍ دس جْت اسائِ
خذهبت بْتش بِ هطتشيبى اػتببسي ببًك بب دس ًظش گشفتي اغَل اػتوبد ،دلت ،سشػت ٍ اسصشآفشيٌي بشاي آًْب ،ببًك آيٌذُ
بب هلحَظ ًوَدى ضَابط ٍ همشسات هَضَػِ ٍ ّوچٌيي تحمك اّذاف اػتببسي ٍ هتؼبلببً تسْيل ٍغَل هطبلببت سشسسيذ
ضذُ ،ضوي تأكيذ بش ضشٍست تَجِ بِ اغَل بْذاضت اػتببسي ٍ احشاص اّليت هطتشيبى ٍ دسيبفت ٍثبيك ٍ تضويٌبت هَسد
لبَل ببًك ،ضشايط اػطبي تسْيالت سا بِ غَست سبليبًِ تْيِ ٍ تذٍيي ٍ بِ توبهي ضبكِ ببًك ابالؽ ٍ بِ طَس دٍسُاي ٍ
حسب ضشٍست اغالح هيًوبيذ .دس سبل ً 33يض طي آئيي ًبهِ ضوبسُ  3/32/030ضوي ببسگزاسي دس پَستبل ببًك بِ ضبكِ
ابالؽ گشديذُ است .هفبد آئييًبهِّبي اػتببسي حبٍي سيبست گزاسي اػتببسي ببًك حسب ابالغيِّبي ببًك هشكضي
ج.ا.ايشاى ٍ هػَببت ّيئت هذيشُ هحتشم ببًك آيٌذُ هيببضذ كِ دس ريل بِ اّن هَاسد هطشٍحِ اضبسُ هيگشدد:
 .1پشداخت تسْيالت بِ هطتشيبى هطببك ضَابط ٍ همشسات اػوبل ضذُ اص سَي ببًك هشكضي ج.ا.ايشاى ،بب سػبيت لَاًيي ٍ
همشسات ٍ لحبظ ًوَدى بْذاضت اػتببسي بِ هٌظَس كبّص سيسكّبي هتشتب؛
 .2تؼييي سيبست اخز ٍثبيك لببل لبَل بب تَجِ بِ ضشايط تسْيالت بِ هٌظَس پَضص سيسكّبي هتشتب؛
 .3غذٍس ضوبًتًبهِّبي اػتببسي طبك همشسات ٍ بب اخز ٍثبيك لببل لبَل؛
 .4تؼييي هشاجغ اػتببسي دس ساستبي تطكيل كويتِّبي اػتببسي بِ هٌظَس اتخبر تػويوبت اػتببسي؛
 .5هطخع ًوَدى حذٍد اختي بسات هشاجغ اػتببسي بشاي ّش يك اص اسكبى اػتببسي ٌّگبم تػوين دس خػَظ اػطبي
تسْيالت ٍ تؼْذات
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