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 جاسي

  

چشماندازصنعتيارشتهفعاليتمربوط ملووطاا وتابوازارمت وط  ا

 .خدما اينصنعتيارشتهفعاليتازثبا  زمبرخطردارا ت

 

پشداخت اصل ٍ سَد تسْيالت ٍ يا تاصپشداخت اقساط دس  :الف
گزشتِ هاُ  2سشسسيذ صَست گشفتِ ٍ يا حذاکثش اص سشسسيذ آى 

 .است

هشتشي اص ٍضعيت هالي هغلَب تشخَسداس است تِ ًحَي   :ب

کِ تجضيِ ٍ تحليل شاخص ّاي هالي اص قثيل سَدآٍسي 

ٍ ًقذيٌگي حاکي اص آى است کِ ٍي دس تاصپشداخت 

اصل ٍ سَد تسْيالت خَد تا هشكل هَاجِ ًخَاّذ 

 .شذ
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 سشسسيذ
 گزضتِ

  

يا سشتِ فعاليت هشتَط اص ٍضعيت سشذ هحذٍد ٍ تاصاس ًسثتاٌ پايدذاسي تشخدَسداس   صٌعت  :ج

 .  است

  کل هاًذُ تسْيالت ري ستدظ تدِ   ( ج)ٍ ( ب)صَست هحقق شذى ّشيک اص ششط ّاي دس

 .ايي سشفصل هٌتقل هي شَد

اص تاسيخ سشسسيذ اصل ٍ سدَد تسدْيالت ٍ يدا تداسيخ قغد        :الف

ٍلدي تداخيش دس تاصپشداخدت    گزشتِ، هاُ  2پشداخت اقساط تيش اص 

فقدظ هثلد     صدَست  ايدي دس . هاُ تجداٍص ًٌودَدُ اسدت    6اص ٌَّص 

 .هٌتقل هي شَد عثقِسشسسيذ شذُ تسْيالت تِ ايي 

اص حاکي  ًقذيٌگي ٍهالي هشتشي اص قثيل سَدآٍسي شاخص ّاي  :ب

ليكي تجضيدِ ٍ تحليدل  لولكدشد ٍ    . ٍضعيت هالي هٌاسة ٍي است

، احتوال تاخيش دس تاصپشداخت تسْيالت هشدتشي سا دس  ٍضعيت هالي

 .آيٌذُ ًشاى هي دّذ
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هالي هشتشي تشاساس شاخص ّاي تعييي کٌٌذُ دس هَقعيت هٌاسثي قشاس ًذاسد ٍ ٍضعيت  :ب

تجضيِ ٍ تحليل هَقعيت هالي ٍي حاکي اص آى است کِ هشتشي احتواالً قادس تِ ايفاي تخشدي  

 .اص تعْذات خَد دس صهاى هقشس ًوي تاشذ

فعاليت هشتَط تا هحذٍديت جذي ٍ سکَد هَاجِ است ٍ تاصاس هحصَالت آى هحذٍد ٍ سشذ  :ج

 .تي ثثات است

کل هاًذُ تسْيالت ري ستدظ تدِ ايدي    ( ج)ٍ ( ب)صَست هحقق شذى ّشيک اص ششط ّاي دس 

 .سشفصل هٌتقل هي شَد

 هعَق
هداُ اص   18هاُ ٍ کوتدش اص   6ٍ سَد تسْيالتي کِ تيش اص اصل  :الف

ٍ سدرشي شدذُ   تاسيخ سشسسيذ ٍ يا اص تاسيخ قغ  پشداخت اقساط 

. اسدت تاًک ًٌوَدُ هشتشي ٌَّص اقذاهي تشاي تاصپشداخت هغالثات 

عثقدِ هٌتقدل   ايي تِ تسْيالت دس ايي صَست هاًذُ سشسسيذ شذُ 

 .هي شَد
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هاُ اص سشسسيذ ٍ يدا اص تداسيخ قغد      18اصل ٍ سَد تسْيالتي کِ تيش اص تواهي  :الف

پشداخت اقساط آًْا سرشي شذُ ٍ هشتشي ٌَّص اقذام تِ تاصپشداخت تذّي خَد ًٌوَدُ 

 .است

هالي هشتشي اص قثيل سدَدآٍسي ٍ ًقدذيٌگي حداکي اص ٍضدعيت هدالي      شاخص ّاي  :ب

ٍ تجضيِ ٍ تحليل  لولكشد ٍضعيت هدالي ٍي حداکي اص احتودال    . ًاهغلَب هشتشي است

 .لذم ايفاي تواهي تعْذات هشتشي هي تاشذ

 هطىَنالَغَل
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دسصددذ هثلدد  ٍثددايق  100
ًقدددذي ً يدددش سدددرشدُ  
قشض الحسدٌِ پدا اًدذاص،    
ُ هدذت،   ِ گزاسي کَتا سشهاي
ِ گزاسي تلٌذهدذت ٍ   سشهاي

الدن  )گَاّي سرشدُ تاًكي 
 (اص سيالي ٍ اسصي

 

دسصددذ هثلدد  اٍسا    100
هشاسکت هٌتششُ تا تضويي 
دٍلددت يددا اٍسا  هشدداسکت 
هٌتشددشُ تَسددظ تاًددک   

 هشکضي

دسصذ اٍسا  هشداسکت   80
تا تضويي سيسدتن تداًكي   

 کشَس

دسصددذ اسص   70حددذاکثش 
 هستغالتتاصاس اهالک ٍ 

دسصددذ اسص   70حددذاکثش 
ِ شذُ دس  تاصاس سْام پزيشفت
تَسس اٍسا  تْاداس، اسدٌاد  
هعتثش تاًكي ً يش التثاسات 
اسددٌادي هعاهلددِ شددذُ،   
ِ ّداي تداًكي ٍ    ضواًت ًاه

 هشاتِهَاسد 

دسصددذ اسص   50حددذاکثش 
تدددداصاس هاشدددديي آالت ٍ  

 تجْيضات
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داليل افضايش 

مطالبات غيشجاسي 

عًامل دسين  سيستم باوکي
 سيستم باوکي

خاسج  عًامل 
باوکيسيستم   



 ششکت ديلتي مذيشيت داسايي َا، وُاد مفقًدٌ دس وظام تأميه مالي کشًس

عوامل درون سيستم 
کيبان  

خاسج  عًامل 
باوکيسيستم   

افضايش وشخ تًسم ي دس کىاس آن عذم تطااب   
 وشخ سًد تسُيالت اعطايي باوک َا با ايه وشخ

 کاَش سشذ اقتصادي

 افضايش ياسدات
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عوامل درون سيستم 
کيبان  

خاسج  عًامل 
باوکيسيستم   

 حًادث طبيعي

  مذاخالت اشخاص ري وفًر  
دس تخصيض ( غيش باوکي)     

باوک َامىابع   

 سياستگزاسي قًٌ مقىىٍ

 عًامل فشَىگي

 سياستگزاسي قًٌ مجشيٍ
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عوامل درون سيستم 
کيبان  

ُّاٍاضخاظعذم استماللّيأتهذيشُباًهّايدٍلتيدسهمابلدستگا

ريًفَربشاياعطايتسْيالتبِضشوتّاٍاضخاظهعشفيضدذُتَسد 

آًاىوِاصًظشاعتباسيٍتضوييباصپشداخدتفالدذضدشاي  صمبدشاي

 ّستٌذبشگطتپزيشيهٌابعباًه

باًهّاعذمثباتهذيشيتيدس 

ٍ،عذمسعايتضَاب دسجشياىاعطايتسْيالت،بٍِيژُتسْيالتوالى

سْلاًگاسيّايتعوذيٍياسَْيدساخزٍثايكٍاستعالمّايهتٌاسببدا

 باًهّاهبالغتسْيالتتَس 

ٍعذماسصيابيدليكطشحّااصًظشتَجيدِفٌدي،هداليٍالتػدادي

 (ضعفويفيفشآيٌذٍهشاحلبشسسيتسْيالت)بشگطتپزيشيهٌابعباًه
 

دسين عًامل 
باوکيسيستم   
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عوامل درون سيستم 
کيبان  

دسين عًامل 
باوکيسيستم   

هجَصپشداختتسْيالتجذيذبِهطتشياًيوِتعْذاتلبلياعطاي

ُاًذٍيادسباصپشداختتسْيالتلػَس ِاًذخَدساايفاًىشد  داضت

عذمبشسسيدليكٍواسضٌاسيتَاىهاليٍوطصاعتباسيهتماضياى

 (ضعفاسصيابيٍاعتباسسٌجيواهلهطتشياى)تسْيالت

ُّايوافيدسواسوٌاىباًدهّدابدشايٍغدَل عذمٍجَداًگيض

 هطالبات

عذمًظاستهستوشبشحسياجشايلشاسدادّايتسْيالتٍچگًَگي

 تسْيالتًٍحَُهػشف
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عوامل درون سيستم 
کيبان  



يهفشآيٌذهؤثشبشسسياعتباساتدسباًهّابِهٌظَسفمذاى

 وٌتشلاجشاياعتباسدّيهٌطبكبشخ هطيّايباًه؛

عذماجشايباًىذاسيهتوشوضالىتشًٍيىي(Core Banking)

 ٍضعفًٍمعساهاًِجاهعاطالعاتهطتشياى؛

ضعفًظاموٌتشلداخليباًهّا؛ 

ِبٌدذياعتبداسيهطدتشياى ضعفسيستناعتباسسٌجيٍستب

 باًهّا؛

ِّاٍاغَلسايجٍاستاًذاسدپشداخدت عذمسعايتدليكسٍي

 .تسْيالتدسباًهّا

 

دسين عًامل 
باوکيسيستم   



 ششکت ديلتي مذيشيت داسايي َا، وُاد مفقًدٌ دس وظام تأميه مالي کشًس

عوامل درون سيستم 
کيبان  
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عوامل درون سيستم 
کيبان  

خارج سيستم عوامل 
کيبان  

هالىيتغذ

دسغذدٍلتي

 ضشوت

سفعهَاًعلاًًَي
ٍلضاييدس
فشٍشسشيع

داساييّايهٌتمل
ضذُباهجَص
 لاًَىگزاس

 فعاليتضشوت

فعاليتضشوتدس

دٍسُصهاًي

 هحذٍد




