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 مقدمه

. است ییکارا و یاثربخش سطح نیباالتر به یابیدست يتجار يواحدها در یتیفعال هر انجام از هدف   
 باعث ،يفناور در راتییتغ يباال سرعت و شدن یجهان همانند کار و کسب طیمح در عمده تحوالت

 یتمام بر نانیاطم عدم طیشرا امروزه. است دهیگرد هاسازمان در تیریمد يدشوار و رقابت شیافزا
 راتییتغ ،یاساس يکاال متیق راتییتغ. است کرده متحول را يرگیمیتصم ندیفرآ و انداخته هیسا امور
 يامروز هايسازمان که هستند يموارد سهام متیق راتییتغ نیهمچن و سود نرخ راتییتغ ارز، نرخ

 و يتجار طیمح شناخت به ریناگز سازمان رانیمد رو نیا از. اندبانیگر به دست آن با دائماً 
 دیبا لذا و هستند آن ییدارا و هیسرما از حفاظت و شرکت تیموقع با رابطه در خود هايتیمسئول
 و شرکت يتجار تیفعال با ارتباط در سکیر موارد عوامل از قیدق و موقع به یآگاه کسب به نسبت

 رانیمد گر،ید يسو از. دیورز اهتمام آن بردن نیب از نهیزم در یاصول يراهکارها و هیرو يریکارگ به
 شدن دور هدف با و نموده حفاظت شرکت یرقابت هايیژگیو از خود، تیمسئول و فهیوظ به بنا سازمان

 تهیکم منشور« قالب در آن فیوظا میتنظ و نیتدو و سکیر تهیکم لیتشک به اقدام خطر گونه هر از
 و سکیر عوامل ییشناسا ندیفرآ از نانیاطم حصول هدف با منشور نیا. ندنماییم »سکیر تیریمد

 ،یسنت سکیر تیریمد با سهیمقا در. است شده نیتدو آنها با مواجهه يبرا مناسب اقدامات ینبیشیپ
 روش نیا. رندگییم قرار یبررس مورد جامع یروش به شرکت هايسکیر سک،یر کپارچهی تیریمد در
 از یکی و شده گرفته نظر در شرکت کار و کسب یکل ياستراتژ از یبخش منزله به سکیر تیریمد

 .است سهامداران ارزش شیافزا آن اهداف

 سکیر جمله از يمتعدد يها سکیر معرض در هیسرما نیتام شرکت تیفعال حوزه نکهیا به توجه با
 کنترل منظور به سکیر تهیکم دارد، قرار یاتیعمل سکیر و ینگینقد سکیر ،ياعتبار سکیر بازار،

 سکیر تیریمد مناسب يها ستمیس استقرار و بازار بر حاکم ضوابط و مقررات با مرتبط يها تیمسئول
.کنند یم تیفعال لیذ مفاد شرح به و دهیگرد لیتشک ،یشرکت تیحاکم يها جنبه تیتقو هدف با
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 فیتعار –) 1( مادة 

 اهداف بر تیقطع عدم اثر ای و انتظار مورد امدیپ از یواقع امدیپ تفاوت احتمال سک،یر: سکیر    
 يبرا ن،یبنابرا. است عمل کی جۀینت مورد در یآگاه و نانیاطم عدم سک،یر گرید عبارت به. است
 :کرد ارائه را دگاهید دو توانیم سکیر فیتعر

 .ندهیآ در ياقتصاد یبازده در یاحتمال نوسانات هرگونه عنوان به سکیر: اول دگاهید •
 .ندهیآ در ياقتصاد یبازده در یمنف یاحتمال نوسانات عنوان به سکیر: دوم دگاهید •

 گر،ید عبارت به. ردگییم قرار توجه مورد اول کردیرو با سکیر سک،یر کپارچهی تیریمد کردیرو در
 .هستند مدنظر) هافرصت( مطلوب هايسکیر هم و) داتیتهد( نامطلوب هايسکیر هم

 اتخاذ سازمان، هايسکیر لیتحل و یابیارز ،ییشناسا ندیفرآ:  سکیر کپارچهی تیریمد    
 کردن اداره و کنترل سک،یر کاهش ای و حذف سک،یر انتقال ( سکیر تیریمد مختلف هايياستراتژ

 مربوطه یواکنش اقدامات کنترل و يزریبرنامه بازخورد، ارائۀ منتخب، هايياستراتژ ياجرا ،)سکیر
 .است
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 سکیر کپاچهی تیریمد تیمأمور –) 2( مادة

 آن؛ با مواجهه يبرا الزم يراهکارها ارائه و شرکت يشرویپ هايسکیر موقع به دهیگزارش •
 شرکت؛ در سکیر کپارچهی تیریمد نظام استقرار يبرا یسازمان فرهنگ جیترو و الزم یساختارده جادیا •
 و سکیر نیب توازن منظور به یسازمان هايياستراتژ و هابرنامه در نهفته هايسکیر یبررس لیتحل •

 بازده؛
 .تیریمد از معقول نانیاطم جادیا و شرکت عملکرد بر گذار ریتاث عیوقا ییشناسا •

 هدف –) 3( مادة

 یکی عنوان به شرکت رهیمد ئتیه يسو از شده ضیتفو اراتیاخت براساس سکیر تیریمد تهیکم    
 تیریمد به جانبه همه کمک هدف با را خود تیفعال و شده لیتشک شرکت یتخصص هايتهیکم از

 .کندیم آغاز شرکت کیاستراتژ برنامه و هماهنگ اهداف به یابیدست يبرا

 بر یسع ،یمال يبازارها طۀیح در مجرب کارشناسان و دانانحقوق از مشاوره اخذ تهیکم نیا    
 شیافزا يراستا در الزم يشنهادهایپ ارائه شرکت، هايتیفعال سکیر تیریمد سازيکپارچهی

 ايدوره صورت به تهیکم نیا نیهمچن. دارد هايرگیمیتصم در ارشد رانیمد به کمک و آن وريبهره
 رهیمد ئتیه به را جینتا و نموده کنترل و یابیارز را شرکت سکیر تیریمد چارچوب بودن مناسب
 .دهدیم گزارش

 ،ییشناسا يندهایفرآ استقرار در شرکت رةیمد ئتیه به کمک سکیر تیریمد تهیکم هیاول اهداف    
 تیریمد تیمسئول رهیمد ئتیه که آنجا از. است شرکت سطح در سکیر انواع کنترل و سنجش

 یاحتمال عواقب رفع جهت مناسب هايهیرو اتخاذ و هاسکیر قیدق ییشناسا دارد، عهده بر را سکیر
 تۀیکم. دنماییم محول سکیر تیریمد تۀیکم به ،یقانون و یداخل مقررات و ضوابط با قیتطب در را آن
  .دهد ياری سکیر مختلف انواع يزیمم و صیتشخ در را رهیمد ئتیه دیبا سکیر تیریمد

 :از عبارتند شرکت سکیر تیریمد تۀیکم اهداف •
 ساختار بهبود يراستا در شنهادیپ ارائه و شرکت یداخل هايکنترل چارچوب یاثربخش یبررس •

 .یداخل يهاکنترل
 تیفعال کنندةدیتهد هايسکیر انواع تیوضع مورد در ماهانه مستمر گزارش ارائه و نظارت انجام •

 .شرکت
 ییشناسا و مشخص ته،یکم جلسات یط که هاییسکیر مورد در کار شرفتیپ هايگزارش افتیدر •

 .اندشده
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 یداخل کنترل و یاتیعمل سکیر یابیارز و یداخل هايیبازرس و یحسابرس از حاصل جینتا یبررس •
   .شرکت يواحدها

 و یاتیعمل سکیر خصوص در تیریمد مالحظات از حاصل ايدوره هايیروزرسان به یبررس •
 .رهیغ و قیتطب ،يکار برنامه استمرار رینظ مربوطه یداخل يهاکنترل

 اندازچشم و اهداف لیتحل و هیتجز جمله از مهم، یداخل هايکنترل و هاسکیر ییشناسا بر نظارت •
  .)دیجد هايپروژه و خدمات(

 و یابیارز با مرتبط موارد خصوص در مختلف يواحدها از شده افتیدر هايگزارش منظم یبررس •
 ،یقانون مجازات وضع به منجر که هاییدستورالعمل و استانداردها مقررات، ن،یقوان نقض موارد ق،یتطب
 ای شده شرکت شهرت حسن به شدن وارد بیآس و تیاهم حائز انیز شدن وارد و ینظارت هاتیتنب

 .شد خواهد
 در یناتوان جۀینت در که شرکت اعتبار بر وارده هايبیآس رساندن حداقل به جهت مستمر تالش •

  .است يجار تیفعال با مرتبط ياستانداردها و ضوابط مقررات، ن،یقوان با اتیعمل دادن مطابقت
 .میتصم اتخاذ جهت شرکت رةیمد ئتیه به تهیکم فیوظا با رابطه در یفصل منظم هايگزارش ارائه •
 .شرکت سکیر تیریمد هايگذارياستیس ساالنه یبررس •
 .شرکت اندازچشم ریمس در حرکت و اهداف تحقق از نانیاطم جادیا •

 اعضاء بیترک –) 4( مادة

 خبره نفر دو ،)رهیمد ئتیه ياعضا از یکی( سیرئ شامل، عضو 5 از متشکل سکیر تیریمد تهیکم    
 به شرکت نیمعاون از نفر دو و رهیمد ئتیه بیتصو با و رهیمد ئتیه منتخب عضو شنهادیپ به یمال
 يرا حق بدون و جلسه ریدب عنوان به سکیر ریمد و يرا حق دارندگان عنوان به  رعاملیمد شنهادیپ

 و افتهی تیرسم يرا حق يدارا ياعضا از نفر 3 حداقل حضور با جلسات. ابدییم حضور جلسات در
  .بود خواهد اجرا قابل آراء تیاکثر بیتصو با ماتیتصم

 سیرئ منظور نیا يبرا و است شرکت در مستقل تیوضع يدارا سکیر تیریمد تۀیکم: 1 تبصره
 .دهدیم گزارش رهیمد ئتیه به ماً یمستق سکیر تیریمد تۀیکم

 تیفعال سکیر تیریمد نظر ریز دارد عهده بر را جلسات لیتشک تیمسئول که تهیکم ریدب: 2 تبصره
 .است تهیکم مصوبات يریگیپ مسئول و نموده

 و تجربه يدارا که یمال يبازارها حوزة در نظرصاحب و مستقل اشخاص از تواندیم تهیکم: 3 تبصره
 .آورد عمل به دعوت) يرأ حق بدون( جلسات در حضور جهت هستند مناسب تخصص

 .دینما دعوت جلسه در حضور يبرا را رانیمد از کی هر تواندیم تهیکم: 4 تبصره
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   هاتیمسئول و فیوظا –) 5( مادة

 تیریمد و یابیارز منظور به شده فیتعر هايچارچوب و اراتیاخت براساس سکیر کپارچهی تیریمد    
 :است لیذ شرح به که است داده قرار مدنظر شرکت، هايسکیر

 دهد؛یم شنهادیپ رهیمد ئتیه به را آن راتییتغ و سکیر تیریمد چارچوب بودن مناسب )1
 کند؛یم ییشناسا شرکت سطح در را نامطلوب و مطلوب هايسکیر )2
 کند؛یم نظارت یشرکت يراهبر با مرتبط سکیر تیریمد تیکفا بر )3
 و لیتحل هاآن بسامد و تیاهم زانیم ساختن مشخص جهت را شده ییشناسا هايسکیر )4

 کند؛یم یابیارز
 سکیر نظامنامه در شده نییتع يارهایمع چارچوب در را شرکت سکیر رشیپذ تیظرف )5

 د؛نماییم یبررس شرکت
 گزارش رهیمد ئتیه به را شرکت سکیر تیریمد نظامنامه در تیاهم با راتییتغ موارد )6

 د؛نماییم
 حصول شرکت سطح در ریفراگ صورت به سکیر به نسبت یآگاه فرهنگ ارتقاء و جادیا از )7

 کند؛یم نانیاطم
 د؛نماییم نیتدو را موجود هايسکیر با مقابله و کنترل هايياستراتژ )8
 د؛نماییم يساز ادهیپ شرکت مختلف سطوح در را شده نیتدو هايياستراتژ )9

 حاصل نانیاطم شرکت در سکیر تیریمد مشیخط و هادستورالعمل ندها،یفرآ استقرار از )10
 شده، گرفته کار به هايياستراتژ یاثربخش زانیم خصوص در را مرتبط گزارش و نموده
 د؛نماییم ارائه رهیمد ئتیه به را آن يبازخوردها نیهمچن و هاآن کنترل درجه

 رهیمد ئتیه بیتصو جهت الزم موارد دییتأ و دیجد هايسکیر جادیا به مربوط هايگزارش )11
 د؛نماییم نیتدو

 يشنهادهایپ و دنماییم یبررس را یقانون بازرس و مستقل یحسابرس گزارش يبندها و موارد )12
 شرکت سکیر تیریمد نظامنامۀ در را سکیر عوامل ییشناسا یمبان و هاشاخص جهت الزم
 .کندیم ییاجرا
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 تهیکم منشور و نظامنامه یابیارز –) 6( مادة

 نظامنامه و سکیر تۀیکم منشور مفاد یابیارز به نسبت بار کی یسال دیبا سکیر تیریمد تۀیکم    
 شنهادیپ رهیمد ئتیه بیتصو يبرا را رییتغ موارد و نموده یروزرسان به را آن و اقدام سک،یر تیریمد
 .دینما

 يازهاین ای یقانون الزامات اثر بر( سکیر تۀیکم منشور نۀیزم در عمده راتییتغ بروز صورت در: 1 تبصره
 .دارد ضرورت یمال سال یط در سکیر تۀیکم منشور یابیارز ،)شرکت

  

 سکیر تهیکم عملکرد یابیارز –) 7( مادة

 در درج جهت شرکت رهیمد ئتیه به یمال  سال هر انیپا در را خود عملکرد جینتا دیبا تهیکم    
 موارد از یفهرست شامل یابیارز نیا. دینما ارائه ساالنه يعاد یعموم مجمع به رهیمد ئتیه گزارش

 .بود خواهد اقدامات یاثربخش زانیم و شرکت در سکیر تیریمد عملکرد جینتا تیاهم با

 

 جلسات يبرگزار نحوه –) 8( مادة

 طیشرا به توجه با نیهمچن. شد خواهد لیتشک ماهانه صورت به سکیر تیریمد تۀیکم جلسات    
 است ذکر به الزم. دینما صادر را سکیر تۀیکم جلسات يبرگزار دستور تواندیم تهیکم سیرئ خاص،
 اریاخت در ریدب توسط جلسه لیتشک از قبل يکار روز کی حداقل مربوطه هايگزارش و جلسه دستور
 .ردگییم قرار اعضاء

 

 مصوبات –) 9( مادة

 گزارش شرکت رةیمد ئتیه به آن جینتا و شودیم ثبت سکیر تۀیکم جلسات در مذاکرات خالصۀ    
 .شودیم
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 تهیکم اراتیاخت ریسا –) 10( مادة

 کشور از خارج و داخل یآموزش هايدوره در ارشد ییاجرا رانیمد ای اعضاء مشارکت شنهادیپ تهیکم    
 .ردیگ قرار اقدام يمبنا بیتصو از پس تا دنماییم ارائه رهیمد ئتیه به بیتصو جهت را

 

 

 .است دهیرس رهیمد ئتیه بیتصو به 11/09/1398 خیتار در تبصره 5 و ماده 10 در سکیر تهیکم منشور
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