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 پیشگفتار

امروزه شرکت ها در محيط پيچيده و متغيری فعاليت می کنند. 
در اين شرايط شرکت ها برای دستيابی به اهداف خود و کاهش اثر 
با آن مواجهند،  برای مديريت ريسک هايی که  نوسانات،  نامطلوب 
مالی،  خدمات  کار  و  کسب  ماهيت  هستند.  قائل  زيادی  اهميت 
و  سودآوری  به  قادر  ريسک  پذيرش  بدون  و  است  ريسک  پذيرش 
رشد نيستند. با توجه به ماهيت کسب و کار خدمات مالی، مديريت 
ريسک برای اين نوع شرکت ها از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
در واقع، اين موسسات بايد ريسک هايی را که می پذيرند، مديريت 

کنند.
شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی مانند بانک ها، با ريسک های 
بزرگي همچون ريسک بازار )مانند ريسک نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت 
)مانند  اعتباری و ريسک عملياتی  نقدينگی، ريسک  سهام(، ريسک 

ريسک IT، نيروی انسانی و قوانين( مواجهند.
بانک سینا جهت تبدیل شدن به یکي از نهادهاي معتبر پولي و بانکي 
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بین  در  بانکي  و  پولي  خدمات  ارائه  در  نوآور  و  پیشرفته  بانکي  و  کشور 
بانک هاي کشور، به دنبال اهداف راهبردي زیر است:

- افزایش سودآوري بانک
- افزایش سهم بازاري بانک در بازار پول

- ارتقای توان رقابتي در ارائه خدمات بانکداري الکترونیک
- افزایش بهره وري نیروي انساني

- گسترش زنجیره شعب در مناطق پر بازده اقتصادي
- حفظ و ارتقای امنیت اطالعات بانکي مشتریان

اين  موارد به منظور ارتقا، رشد، توسعه و سودآوری بانک سينا و 
خلق ارزش برای ذينفعان صورت می گيرد. در عين حال، بانک برای 
عملی ساختن اين موارد، با توجه به ماهيت آنها، بايد ريسک هايی 
را بپذيرد. از جمله اين ريسک ها می توان به ريسک های IT ، بازار 
با  بايد  بانک  بنابراين  کرد.  اشاره  نقدينگی  و  بهره(  نرخ  و  ارز  )نرخ 
مديريت اين ريسک ها، موازن های بين رشد، سودآوری و ريسک 
ايجاد کند. عدم توجه به ريسک ها، می تواند مشکالت جدي را برای 

بانک ايجاد کند.
بايد  گرفته،  پيش  در  که  هايی  استراتژی  به  توجه  با  سينا  بانک 
در  شود.  قائل  ريسک  مديريت  برای  را  ای  ويژه  اهميت  همزمان 
مساله،  اين  اهميت  درک  با  مجموعه،  ارشد  مديريت  راستا  همين 

http://abcbourse.ir/


ک
یس

ت ر
یری

 مد
هیم

مفا
 و 

ول
اص 7

رويکرد مديريت يکپارچه ريسک1 را برای مديريت ريسک بانک در 
نظر گرفته است. در اين رويکرد، ريسک ها بصورت جامع، يکپارچه 

و مستقل بررسی و مديريت می شوند.
اين مجموعه به منظور آشنايی با مفاهيم مديريت ريسک گردآوری 
شده است. اميد است با توجه به نو پا بودن دانش مديريت ريسک 
در کشور و اهميت و الزامات روزافزون آن در نهادهای پولی و مالی 

مورد استفاده قرار گيرد.
آهنگرانی  نژاد  اسماعيل  مجيد  آقای  تالش  مديون  پژوهش  اين 
رئيس اداره ريسک و تطبيق اين مديريت است. همچنين الزم است 
مجموعه  اين  تهيه  در  همکاری  خاطر  به  پور  فالح  سعيد  دکتر  از 

قدردانی گردد. 

1. Enterprise Risk Management (ERM) 
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1- اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک

کلیه  بر  اطمینان1  عدم  شرایط  که  می یابد  ادامه  حالی  در  امروز  زندگی 
تغییرات  است.  کرده  متحول  را  تصمیم گیری  فرآیند  و  انداخته  سایه  امور 
همچنین  و  سود  نرخ  تغییرات  ارز،  نرخ  تغییرات  اساسی،  کاالهای  قیمت 
تغییرات قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائمًا با آن 
دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی، باعث ظهور 
 نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آنجا که نظریه آشوب2

 به وجود آمده و سازمان ها را در محیطی با پیچیدگی زیاد و در عین حال 
قابل مدیریت، تصویر کرده است.

مهندسی مالی و مدیریت یکپارچه ریسک، وظیفه کنترل ریسک ها را 
بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نوین و راهبردهای بدیع توانسته  برای 
های  روش  بانک ها  ویژه  به  و  خدماتی  و  تولیدی  تجاری،  های  شرکت 

نظام مندی خلق کند.
مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی، ناگزیر ما را با 
موضوعات ناآشنای تخصصی مالی مواجه خواهد ساخت. افزایش روزافزون 
مراودات و انتقال اطالعات، خصوصًا با پیشرفت فناوري اطالعات و تجارت 
در  عاملي  خود  فایننس4،  سایبر  الکترونیک3و  مالیه  امروزه  و  الکترونیک 

1. Uncertainty
2. Chaos Theory
3. E- Finance
4. Cyberfinance
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بهانه  به  این،  از  بعد  اقتصاد مي باشد.  افزایش سرعت جهاني شدن  جهت 
نداشتن ابزارهاي مدیریت ریسک نمي توانیم موضوعات مربوط را نادیده 

بگیریم و به تحقیقات انجام شده در این زمینه بي توجه باشیم.

 1- 1- رشد كسب و كار از طریق ریسک  پذیري

است. همچنان  کاري  و  هر کسب  ناپذیر  جدایي  قسمت  ریسک پذیري 
یعني  اقتصادي  "فعالیت  کرد،  عنوان   1970 دهه  در  پیتردراکر  دکتر  که 
بکارگیري منابع کنوني براي یک آینده نامطمئن". تنها چیزي که در مورد 
آینده قطعي است، عدم اطمینان و ریسک است. بررسي هاي تاریخي که 
توسط دکتر دراکر انجام شده بیانگر این موضوع بود که دستیابي به عملکرد 
اقتصادي بهتر با عدم اطمینان بیشتر و به عبارت دیگر، با ریسک پذیري 

بیشترهمراه است.
ریسک  دریچه  از  عملیاتي  فرآیندهاي  و  فعالیت ها  تمامي  تقریبًا  امروزه 
براي  ایجاد ظرفیت  باید  راهبردي  برنامه  نهائي  نتیجه  نگریسته مي شوند. 
پذیرش ریسک هاي بیشتر باشد، زیرا این تنها راه بهبود عملکرد است. اگرچه 
براي گسترش این ظرفیت، شرکت ها باید ریسک هایي را که مي پذیرند، 
بشناسند. شرکت ها به جاي آنکه خود را براساس حدس وگمان یا شایعه در 
عدم اطمینان غوطه ور کنند، باید قادر به انتخاب عقالیي ریسک ها باشند. 
مدیریت  اهمیت  که  یافت  مي توان  شرکتي  یا  سازمان  ندرت  به  امروزه، 

فعاالنه ریسک را درك نکرده باشد.
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2- ماهیت و تعریف ریسک

این مفهوم آشنایي دارند  با  به نحوي  افراد  تقریبًا تمام  امروز  در جامعه 
و اذعان مي کنند که زندگي با ریسک همراه است. ریسک در زبان عرف 
عبارت است از خطري که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه اي در 
آینده پیش مي آید و هرچه میزان این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطالحًا 

گفته مي شود ریسک زیادتر است.
فرهنگ وبستر، ریسک را »در معرض خطر قرار گرفتن« تعریف کرده 
است. فرهنگ لغات سرمایه گذاري نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاري 

که قابل محاسبه است، مي داند.
ریسک در زبان چیني ها با عالمت زیر تعریف مي شود:

عالمت چپ به معني خطر و عالمت راست به مفهوم فرصت است. به 
این  شاید  است،  فرصت  و  از خطر  مرکب  شرایطي  ریسک  دیگر،  عبارت 
زیرا،  آورد.  به حساب  تعاریف ریسک  از جمله کامل ترین  بتوان  را  تعریف 
نه تنها دنیاي سرمایه گذاري بلکه جهان طبیعت نیز تهدیدات و فرصت ها 
را در کنار یکدیگر قرار داده است و موجودات به مقتضاي سطح شعور و 
آگاهي هاي خود از این فرصت ها در کنار شناخت تهدیدات، استفاده مي کنند.
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گالیتز1، ریسک را نوسانات در هرگونه عایدي مي داند. تعریف مذکور این 
مطلب را روشن مي کند که تغییرات احتمالي آینده براي یک شاخص خاص، 
چه مثبت و چه منفي ما را با ریسک مواجه مي سازد. بنابراین، امکان دارد 

تغییرات موجب انتفاع یا زیان شود.
اولین بار، هري مارکویتز2 بر اساس تعاریف کّمي ارائه شده، انحراف معیار 

چند دوره اي را به عنوان شاخص عددي3 براي ریسک معرفي کرد. 
دیدگاه دیگري نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفي 
نوسانات توجه دارد. هیوب4 ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن 
سرمایه تعریف مي کند. بنابراین، براي تعریف ریسک مي توان دو دیدگاه 

را ارائه کرد:
- دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالي در بازدهي 

اقتصادي در آینده.
- دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالي منفي در بازدهي 

اقتصادي در آینده.
در رويکرد ERM، ريسک با رويکرد اول مورد توجه قرار مي گيرد. به 
عبارت ديگر، هم ريسک هاي نامطلوب5 )تهديدات(و هم ريسک هاي 

مطلوب6 )فرصت ها( مد نظر هستند.

1. Galitz
2. Harry Markowitz
3. Numerical Index
4. Hube
5. Downside Risks
6. Upside Risks
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 ریسک 
یعنی در معرض 
خطر قرار گرفتن.
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3- معرفي انواع ریسک ها دربانک

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطي و سیستم هاي اقتصادي، هر 
روز ریسک هاي متفاوتي بر ساختار مالي موسسات مختلف اثر مي گذارند. 
موسسات مختلف از جمله نهادهاي مالي و حتي دولت ها با توجه به حوزه 

عملکرد خود، با ریسک هاي خاصي مواجه مي شوند.
بر  مالي  غیر  ریسک هاي  مي دهد.  نشان  را  ریسک ها  انواع   (1) شکل 
ریسک هاي مالي تاثیر زیادي دارند، بدین معني که هر یک از ریسک هاي 
غیر مالي در نهایت باعث تغییرات در متغیرهاي مالي مي شوند. به عنوان 
مثال، در صورت بروز مسائل مدیریتي، ریسک اعتباري براي یک سازمان 
ارز منجر  نرخ  تغییرات  به  به راحتي  نیز  پدید مي آید. ریسک هاي سیاسي 
متعددي  بسیار  عوامل  به  مالي  متغیرهاي  تغییرات  حقیقت،  در  مي گردند. 
بستگي دارند و از آنجا که در بسیاري از مواقع رفتار بازار به راحتي قابل 
پیش بیني  قابل  راحتي  به  نیز  مالي  متغیرهاي  تغییرات  نیست،  پیش بیني 
نیستند. حتي میزان حساسیت این متغیرها نسبت به تغییر عوامل دیگر در 
شرایط و زمان هاي مختلف، تغییر مي کند. در این جا درباره هرکدام از این 

ریسک ها توضیح مختصري ارائه مي شود.
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1-3- ریسک نرخ ارز1

ریسک نرخ ارز به واسطه تغییر در نرخ ارز بوجود مي آید. کلیه شرکت هایي 
متفاوت  پولي  واحد  داراي  کشورهاي  با  سیاسي  مرزهاي  از  خارج  در  که 
ارتباط معامالتي دارند، در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ 
ارز مي تواند به توانایي سازمان جهت بازپرداخت وام هاي خارجي اثر بگذارد 
و همچنین مي تواند باعث شود که سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به 

پیش خرید کاالها از بازارهاي خارجي عمل کند.
شکل (1): انواع ریسک ها

1. Exchange Rate Risk
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2-3- ریسک نرخ سود1

نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنوني یکي از عوامل مهم ریسک مالي 
محسوب مي شود. در صورتي که سازمان ها برخي از دارایي هاي خود را بصورت 
دارایي هاي مالي نگهداري کنند، با این ریسک مواجه خواهند شد. بیشتر اقالم 
ترازنامه بانک ها و نهادهاي مالي از جمله شرکت هاي سرمایه گذاري، درآمدها 

و هزینه هایي را در بر دارند که به نحوي با نرخ سود در ارتباط است.

3-3- ریسک اعتباري2

ریسک اعتباري هنگامي رخ مي دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا 
تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سررسید عمل نکند. 
ریسک اعتباري، از مهمترین ریسک هایي است که خصوصًا نهادهاي پولي 

و مالي را تحت تاثیر قرار مي دهد.
از لحاظ نوع کيفيت  از مبادالت  ريسک اعتباري مي تواند ناشي 
کاال، موارد مبادله، اطمينان و اعتبار طرفين باشد. لذا بر اين اساس، 
مديريت  عنوان  تحت  بخشي  عنوان  به  آن  پوشش  و  سازماندهي 
ريسک اعتباري است که وظيفه آن، ارزيابي ريسک از مرحلة قرارداد 
اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در ترکيب دارايي ها است. 

1. Interest Rate Risk
2. Credit Risk
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اين ريسک به حالت هاي زير خود را نشان مي دهد:
* احتمال كاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت دریافتي 

توسط مشتري.
* احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت دریافتي توسط 

مشتري.
* احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت دریافتي 

توسط مشتري.
به علت تاکید بانک هاي اسالمي بر مشارکت سپرده گذاران در ریسک 
و سود دریافتي حاصل از تسهیالت اعطایي ریسک اعتباري اهمیت ویژه اي 
دارد. در صورت مدیریت صحیح و دریافت وثیقه هاي الزم، ریسک اعتباري 
از دیگر بانک ها مي باشد. به عبارت دیگر  در بانک هاي اسالمي کمتر 
به علت  را  اعتباري  بانک هاي اسالمي ریسک  فعالیت  ماهیت مشارکتي 
انتقال آن به سپرده گذاران کاهش مي دهد. باید توجه داشت که در صورت 
نفوذ سیاستمداران و مسئولین دولتي در مدیریت بانک ها، ریسک اعتباري 

به شدت افزایش مي یابد.

1-3-3-مدیریت ریسک اعتباري

به  دادن  جهت  در  اعتباري  ریسک  مدیریت  گذشته،  هاي  سال  طي 
پردازش هاي امور اعتباري و دربرگیري نقاط قوت و ابتکار در تعیین نقاط 
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کنترلي در مسیر جابجایي اعتبار، با به حداکثر رساندن پاسخگویي به خواسته 
مشتریان و افزایش سود و سرمایه فعالیت هاي تحت کنترل خود بسیار موفق 
عمل کرده است. به طور کلي، بخش مربوطه ضمن تأمین خواسته مشتریان، 
با پوشش دادن ریسک ها و ارائه موارد کنترلي، عالوه بر پوشش و ایمن سازي 
سرمایه، افزایش سود ایشان را نیز به همراه داشته و ارائه اطالعات به موقع در 
حداقل زمان ممکن نیز از جمله موارد مدیریت ریسک در این زمینه بوده است. 
هدف مدیریت ریسک اعتباري حمایت از سرمایه گذاري هاي بانک در 
فعالیت هاي اقتصادي و بهینه کردن نقدینگي عملیاتي مي باشد. سیاست ها 
باید در جهت واگذاري اعتبار به مشتریان و جمع آوري پرداخت ها و محدود 
کردن ریسک عدم پرداخت ها باشد. اهداف مدیریت اعتباري از طریق ابزار 

ذیل بدست مي آید:
* ارزیابي ریسک اعتباري و سایر ریسک هاي موجود

* مذاكره و تهیه شرایط اعتباري مناسب با آن ریسک ها
* جمع آوري پرداخت ها مطابق شرایط توافق شده

4-3- ریسک نقدینگي1

ریسک نقدینگي، ریسک فقدان وجه نقد براي بازپرداخت تعهدات است. 
معمواًل، شرکت ها زماني که به علل مختلفي نتوانند محصوالت خود را به 

1. Liquidity Risk
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فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشي از فروش را دریافت کنند و یا اینکه 
افزایش بي رویه داشته باشد و در نهایت کارایي مجموعه  آنها  هزینه هاي 

کاهش یابد، با مشکل نقدینگي مواجه مي شوند.
دارایی1 نقدینگی  ریسک  دارد.  مختلف  حالت  دو  نقدینگی   ریسک 

و ریسک نقدینگی تأمین مالی2. ریسک نقدینگی دارایی که با نام ریسک 
که  می شود  ظاهر  زمانی  می شود،  شناخته  هم  محصول  بازار  ـ   نقدینگی 
بین  در  ریسک  این  نباشد.  انجام  قابل  پیش بینی شده  قیمت  با  معامله 
گونه  های دارایی  ها و در زمان وابسته به شرایط بازار تغییر می کند. بعضی 
دارایی  ها مانند ارز های اصلی یا اوراق قرضه، بازار های مختص خود را دارند 
و در اغلب مواقع به راحتی با نوسان کمی در قیمت، نقد می شوند اما این 

امر در مورد همه دارایی ها صادق نیست.
نامیده  هم  نقد  وجه  جریان  ریسک  که  مالی،  تأمین  نقدینگی  ریسک 
موضوع  این  برمی گردد.  تعهدات  پرداخت  در  توانایی  عدم  به  می شود، 
مخصوصًا برای پرتفو  هایی که متوازن شده اند و متعهد به پرداخت حاشیه 

سود به طلبکاران هستند معضل مهمی است.
در واقع اگر ذخیره وجه نقد کافی نباشد، ممکن است در شرایط سقوط 
ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن 
با حاشیه  این چرخه ضرر ها که  پایین می شود.  اجباری پرتفوی در قیمت 

سود تعهدشده شدیدتر می شود، گاهی به مارپیچ مرگ تعبیر می شود. 

1. Asset Liquidity Risk
2. Funding Liquidity Risk
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ریسک تأمین مالی با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می شود. 
محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع 
مالی جدیدی برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک 

نقدینگی دارند.
در  اطمینان  عدم  و  کمبود  دلیل  به  نقدینگی  ریسک  بانک ها،  مورد  در 
میزان نقدینگی بانک ایجاد مي شود. حالت دیگری که باعث افزایش ریسک 
نقدینگی مي شود این است که بازارهایی که منابع بانک در آن ها قرار دارد 
مالی  ریسک های  سایر  با  نقدینگی  ریسک  شوند.  نقدینگی  کمبود  دچار 
مرتبط است و به همین دلیل سنجش و کنترل آن با دشواری روبرو است.

1-4-3- مدیریت نقدینگی1

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری 
با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها 
از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی مي شود. عالوه بر این تسهیالت 
اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی با درجه نقد شوندگی 

نسبتا پایینی مي شود.
و  مالی  کوتاه مدت  تعهدات  بین  توازن  ایجاد  بانک  اصلی  وظیفه 
سرمایه گذاری های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک 

1. Liquidity Management
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قرار  ورشکستگی  نتیجه  در  و  تعهدات  ایفای  در  توانایی  عدم  خطر  با  را 
مي دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد 
منابع است که باعث کاهش نرخ سو ددهی بانک به سپرده های مردم و در 

نتیجه از دست دادن بازار مي شود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود 
در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت مي گیرد:

به  نقدینگی به صورت روزانه1 صورت پذیرفته و  اولین نوع مدیریت   -
صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی مي شود. 

 - دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی2
 است، نقدینگی مورد نیاز را برای دوره هاي زماني طوالنی تر شش ماهه تا 

دو ساله پیش بینی مي کند.
- سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در 

شرایط بحرانی3 مي پردازد.

مديريت نقدينگی به دو روش کلی صورت مي پذيرد. اولين روش 

1. Day to Day Liquidity Management
2. Cash Flow Management
3. Catastrophic Liquidity Management
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مديريت  مدل های  از  شده  هدايت  استفاده  نقدينگی،  مديريت  در 
دارايی و بدهی است. دومين روش در مديريت نقدينگی، استفاده از 

روش های مديريت ريسک نقدينگی است.
عوامل  کنترل  و  بررسی  سنجش،  شناسایی،  شامل  نقدینگی  مدیریت 
تاثیرگذار  بانک  نقدینگی  میزان  بر  که  است  غیرترازنامه ای  و  ترازنامه ای 
هستند. روش های متفاوتی برای شناسایی و بررسی این عوامل وجود دارند 

که به دو گروه عمده تقسیم مي شوند:
1- بررسی نسبت های مالی ترازنامه ای

2- استفاده از تکنیک های پیش بینی و روش های مدل سازی
از مدل های ریاضی،  استفاده  نقدینگی،  پیشرفته ترین روش در مدیریت 
آمار و اقتصاد سنجی برای پیش بینی نقدینگی مورد نیاز بانک است. این 
مدل ها حیطه گسترده ای را پوشش مي دهند که به دو نوع عمده مدل های 

تابعی و مدل های سری زمانی تقسیم مي شوند.
روش های مذکور جریان نقدینگی و میزان تقاضای نقدینگی را در شرایط 
عادی بررسی مي کنند. برای بررسی سایر شرایط مانند مواقعی که اتفاقات 
خاصی در شرف وقوع است و همچنین سایر اتفاقاتی که احتمال روی دادن 
آن ها وجود دارد، از روش تحلیل سناریو1 استفاده مي شود. در این روش با 
توجه به احتمال وقایع گوناگون سناریوهای محتمل تعریف شده و از نظر 

نقدینگی بررسی مي شود.

1. Scenario Analysis
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5-3- ریسک تغییرات سطح عمومي قیمت ها

با افزایش سطح عمومي قیمت ها (تورم)، بهاي تمام شده کلیه نهاده هاي 
یک شرکت افزایش یافته و در نهایت عملکرد شرکت را متاثر مي سازد. این 

ریسک به ریسک قدرت خرید1 نیز مشهور است.

6-3- ریسک مدیریت

تصمیمات نادرست مدیران اجرایي شرکت ها و موسسات مي تواند تبعات 
مختلف  سطوح  براساس  باشد.  داشته  دنبال  به  سازمان  یک  براي  منفي 
به  و  است  متفاوت  نادرست،  تصمیمات  از  ناشي  ریسک  میزان  مدیریتي، 

میزان مختلفي سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار مي دهد.

7-3- ریسک سیاسي

معمواًل، زماني که گروه هاي ضعیف به لحاظ سیاسي بخواهند منافعي به 
گروه هاي قوي تر برسانند تالشي براي تحکیم وضعیت خود انجام مي دهند 
وتغییراتي بوجود مي آید که بر ارزش دارایي ها اثر مي گذارد. تغییرات قوانین از جمله 

قوانین مالیات مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسي مي شود.

1. Purchasing Power Risk

http://abcbourse.ir/


ک
یس

ت ر
یری

 مد
هیم

مفا
 و 

ول
اص 23

این  هستند.  مواجه  سیاسي  ریسک  با  نیز  بین المللي  سرمایه گذاران 
در خصوص  سرمایه پذیر  کشور  قوانین  همچون  مواردي  از  ناشي  ریسک  
منع خروج منابع مالي از کشور، قوانین مالیاتي و تعرفه هاي مختلف روي 

سرمایه گذاري هاي خارجي است.

8-3- ریسک صنعت1

یکدیگر  با  بازار  در یک  از شرکت ها که  از گروهي  است  عبارت  صنعت 
بازار یکساني هستند. ریسک  یا  قلمرو  داراي  رقابت مي کنند و در حقیقت 
صنعت عبارت است از نوسانات بازدهي سرمایه گذاري که بر اثر اتفاقات یا 
وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات، بر 
اثر تغییر تعرفه ها یا قیمت ها در سطوح داخلي یا بین المللي، چرخه عمر صنعت، 
مالیات محصوالت یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه هاي کارگري در 

یک صنعت، دسترسي به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه بوجود مي آید.

9-3- ریسک عملیاتي2

ریسک عملیاتي هنگامي بررسي مي شود که یک سازمان عملیات خود را 
بخوبي انجام ندهد. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول 

1 Industrial Risk
2. Operational Risk
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مي رود و نرخ بازدهي سرمایه گذاري سازمان کاهش مي یابد.
ریسک عملیاتي، به طور عمده ناشي از گستره وسیعي از احتماالت بروز 
خطا و نقصان در عملیات خاص بنگاه تجاري یا مالي است. ریسک عملیاتي 
در موسسات مالي و بانکي، ریسکي مي دانند که مستقیما به ریسک هاي 
خطاي  از  ناشي  کلي  طور  به  ریسک  این  نیست.  مربوط  بازار  و  اعتباري 
انساني، خطاي رایانه اي، برنامه هاي رایانه اي وخطا در تصمیم گیري مي باشد که 
در بسیاري از فعالیت هاي اقتصادي به عنوان جزء جدایي ناپذیر آن فعالیت 
محسوب مي شود. از این رو در اغلب موارد نمي توان در مواجه با این پدیده 
نامطلوب از روش هاي حذفي بهره برد. کمیته بال در گزارش سال 1998 
زیان هاي  بیشتر  که  نمود  عنوان  عملیاتي  ریسک  مدیریت  پیرامون  خود 
کالن در صنعت بانکداري از ضعف هاي نظارت داخلي یا عدم پیروي از 
رویه هاي موجود مربوط به نظارت داخلي ناشي شده اند. از این رو بهترین 
طریقه کاهش ریسک هاي عملیاتي ارتقای کیفیت مدیریت است. این اقدام 
نفع دیگري نیزبه دنبال دارد وآن عبارتست از اینکه ذهن مدیران ریسک 

آزادتر شده و بیشتر مي توانند برکنترل ریسک هاي اعتباري تمرکز کنند.
رویکرد عمومي نسبت به این مساله در موسسات مالي به ویژه بانک ها 
نوع  این  وکنترل  ارزیابي  بر سه محور شناسایي،  آنها  نظارتي  نهادهاي  و 
موسسات  هاي  فعالیت  انواع  از  برخي  در  است.  شده  متمرکز  ها  ریسک 
مالي توجه به ریسک عملیاتي به مراتب مهمتر از ریسک اعتباري و بازار 
به نظر مي رسد. به عنوان مثال مي توان به فعالیت هاي بانک در عملیات 

بانکداري الکترونیک اشاره کرد.
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از این رو بسیاري از بانک ها اهمیت زیادي براي مدیریت ریسک عملیاتي 
با انتشاردستورالعمل جدید کمیته بال که  خود قائل مي شوند. این مساله 
با  بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد.  به ریسک عملیاتي توجه شده  در آن 
این حال در گزارش مشاوره اي بخش نظارت بانکي کمیته بال در ژوئن 
1999تحت عنوان"چارچوب جدید کفایت سرمایه"توصیه شد تا بخشي از سرمایه 
براي پوشش ریسک هاي عملیاتي در نظر گرفته شود. به منظور برآورد دقیق تر 
معیارها و هزینه هاي سرمایه اي نیازمند کمي کردن ریسک هاي عملیاتي هستیم.

در سالهاي اخیر مراجع نظارتي وسیستم بانکي به این نتیجه رسیده اند که عامل 
ریسک عملیاتي در شکل دهي به وضعیت و ساختار ریسک کل یک موسسه 
مالي تاثیر فراواني دارد. گسترش کاربرد تکنولوژي هاي پیشرفته، توسعه تجارت 
الکترونیک، رشد پدیده ادغام با هدف ایجاد سیستم هاي یکپارچه و افزایش استفاده 
از شیوه هاي مدیریت مالي در تامین منابع همه باعث افزایش ریسک هاي عملیاتي 
شده است. براین اساس به مدیریت ریسک هاي عملیاتي در موسسات مالي توجه 

مي شود و بحث ریسک عملیاتي عمومیت زیادي پیدا کرده است.
به طور کلي مي توان گفت که به دو دلیل در سال هاي اخیر، توجه زیادي به 

ریسک هاي عملیاتي در سازمان ها شده است.
* رشد نمایي استفاده از تکنولوژي

* افزایش ارتباط شركت ها در بازار سرمایه
با وجود آنکه تکنولوژي سبب سهولت انجام بسیاري از کارها شده و بهره وري 
با مسائل  نیز  را  تکنولوژي سازمان ها  اما رشد  است،  داده  افزایش  را  سازماني 
ومشکالت جدیدي روبرو مي سازد. در این حالت سازمان با ریسک بزرگي ناشي 
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از کارافتادگي سیستم اتوماسیون روبرو است.
بر پایه مطالعات اخیر، بانک هاي آمریکایي به طور میانگین 15درصد سرمایه شان 

را به مقابله با ریسک هاي عملیاتي در نظر مي گیرند.
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هدف مدیریت ریسک 
اعتباری حمایت از 

سرمایه گذاری های بانک 
از فعالیت های اقتصادی 
و بهینه سازی نقدینگی 

عملیاتی می باشد.
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1-9-3- انواع زیان هاي عملیاتي

انواع زیان هاي عملیاتي به موارد زیر تقسیم مي شود:
* سرقت داخلي

* سرقت خارجي
* پروسه سازمان در امور مربوط به استخدام کارکنان و ایمني محیط کاري

استفاده از کارکنان غیرمتخصص، زیان هاي عملیاتي سازمان را افزایش 
مي دهد.

* پروسه هاي مرتبط با مشتریان، محصوالت وکسب وکار
دعاوي حقوقي، تغییرات در مقررات، مطالبات و...موجب افزایش زیان هاي 

عملیاتي مي شود.
* آسیب به دارایي هاي فیزیکي

* تغییرات در محیط تجاري و اشکاالت و خطاهاي سیستمي
از  بانک  یا  و  شود  مي  پذیرفته  بانک  سوي  از  یا  مذکور  هاي  ریسک 
بانک  نوع ریسک ها  این  پذیرفته شدن  اجتناب مي کند. در صورت  آنها 
باید میزان سرمایه الزم جهت مقابله با این نوع ریسک ها را فراهم کند. 
به طور کلي مي توان گفت که ریسک هاي عملیاتي در بانک بر اساس 
مطالب مندرج در دستورالعمل هاي کمیته بال به وسیله زیان هاي عملیاتي 

شناسایي مي شوند.
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10-3- ریسک قوانین و مقررات

ریسک مقررات به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادي 
از این در بحث مربوط به ریسک سیاسي به ریسک  بوجود مي آید. پیش 
ناشي از تغییرات قوانین اشاره شد، در عین حال ریسک سیاسي داراي دامنه 
شمول گسترده تري مي باشد و در اینجا به علت اهمیت ریسک ناشي از تغییر 
قوانین و مقررات، عنواني مجزا به آن اختصاص داده شده است. تغییرات 
در قوانین، شرکت هاي تولیدي و نهادهاي مالي را به شدت تحت تاثیر قرار 
مي دهد. به عنوان مثال، تعیین غیر علمي سقف نرخ سود تسهیالت از طرف 

قانون گذاران، بانک ها را با مشکالت اساسي روبرو مي کند.
از طرف دیگر مي دانیم که ارائه تسهیالت مالي و جذب منابع به صورت 
سپرده ها، از جمله فعالیت هاي مهم نظام بانکي تلقي مي شود. این فعالیت  ها 
در قالب قرارداد و طبق قوانین و مقررات جاري کشورها انجام مي شود. 
در صورت ضعف در طراحي قرارداد بانک ها، به طوري که حق و حقوق بانک ها 
و مشتریان در حالت هاي مختلف به صورت عادالنه لحاظ نگردد، ریسک 
حقوقي بانک ها باال مي رود. این ریسک مي تواند باعث ضرر و زیان هاي 
بسیار سنگیني گردد. در بعضي موارد، این زیان ها بانک ها را ورشکسته 

کرده است.
ریسک حقوقي در حالت هاي زیر خود را نشان مي دهد:

به  مربوط  قراردادهاي  نادرست  طراحي  و  نبودن  عادالنه   *
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تسهیالت اعطایي و سپرده پذیري.
* عدم توانایي در اجراي مفاد قراردادها.

براي مدیریت کردن ریسک حقوقي از روش هاي زیر مي توان استفاده کرد:
* تشکیل واحد و تیم حقوقي تمام وقت و با تجربه در بانک.

* طراحي حقوقي قراردادها به صورت كلي و موردي براي حفظ 
حق و حقوق طرفین.

* هماهنگي هاي الزم با نظام هاي حقوقي و قضایي كشور.

11-3- ریسک نیروي انساني

منظور از نیروي انساني، کارکناني هستند که مهارت هاي ویژه اي دارند. 
دست  از  نیز  را  خود  برتري هاي  خود،  پرسنل  دادن  دست  از  با  شرکت ها 
مي دهند. نیروي انساني اگر با شرایط بهتري در یک سازمان دیگر مواجه 
دائمًا  شرکت ها  دلیل  همین  به  کرد،  خواهد  ترك  را  اول  شرکت  گردد، 
برنامه هاي تشویقي را براي کارکنان خود اجرا مي کنند تا درصد از دست 

دادن آن ها تا حد ممکن کاهش یابد.
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4- فرآیند مدیریت ریسک

را  فرآیند  این  زیر  است. شکل  مرحله   6 ریسک شامل  مدیریت  فرآیند 
نشان می دهد.

شکل)2(: فرآيند مديريت ريسک

مرحله تجزیه و تحلیل کسب و کار1، اولین مرحله از این فرآیند است. این 
مرحله شامل بررسی پیشینه کسب و کار و شناخت فعالیت های آن است. 
هدف اصلی این مرحله، شناخت فرآیندهای شرکت به منظور انجام صحیح 
مراحل بعدی فرآیند مدیریت ریسک است. شکل (3)، درون دادها، برون دادها 

و ابزارهای مرحله اول را نشان می دهد.

1. Business Analysis
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وظیفه اصلی بانک در 
مدیریت نقدینگی ایجاد 

توازن بین تعهدات 
كوتاه مدت مالی و 

سرمایه گذاری های 
بلند مدت است.
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شکل (3): اجزاي فرآیند مرحله اول

مرحله دوم، مرحله شناسایی ریسک ها 1 است. در این مرحله هم ریسک های 
این  خروجی  شوند.  می  شناسایی  نامطلوب  های  ریسک  هم  و  مطلوب 
مرحله، شناسنامه ریسک است. بدین ترتیب برای هر ریسک، شناسنامه ای 
تهیه می شود که ابعاد مهم آن را مشخص می کند. شکل (4)، درون دادها، 

برون دادها و ابزارهای مرحله دوم را نشان می دهد.

1. Risk Identification
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شکل (4): اجزاي فرآیند مرحله دوم

در مرحله سوم، یعنی برآورد ریسک1، احتمال و اثر ریسک های شناسایی 
شده در مرحله قبل، برآورد می شوند. شکل (5)، درون دادها، برون دادها و 

ابزارهای این مرحله را نشان می دهد.

 1. Risk Assessment
* strengths, weaknesses, opportunities, treats
** political factors - economical factors - sociocultural factors - technological factors
*** Brain Storming
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شکل (5): اجزاي فرآیند مرحله سوم

در مرحله چهارم که ارزیابی ریسک1 نام دارد، اثرات کلی و یکپارچه شده 
ریسک ها بدست می آید. شکل (6)، اجزای فرآیند مربوط به این مرحله را 

نشان می دهد.

 1. Risk Evaluation
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شکل (6): اجزاي فرآیند مرحله چهارم

های  ریسک  با  برخورد  های  روش  ریسک1،  ریزی  برنامه  مرحله  در 
مطلوب و نامطلوب برنامه ریزی و اجرا می شوند. شکل (7)، اجزای فرآیند 

مربوط به مرحله پنجم را نشان می دهد.

 1. Risk Planning
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شکل (7): اجزاي فرآیند مرحله پنجم

در مرحله آخر، یعنی مدیریت ریسک1، عملکرد فرآیند مدیریت ریسک 
فعاالنه پایش می شود و در صورت نیاز اصالحات الزم صورت می گیرد. 
شکل (8)، درون دادها، برون دادها و ابزارهای این مرحله را نشان می دهد.

 1. Risk Management
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شکل (8): اجزاي فرآیند مرحله آخر

1)ERM(5- معرفي مديريت يکپارچه ريسک

تهیه برنامه هاي استراتژیک براي هر کسب و کاري به معني درك این 
چه  و  مي کند  ارزش  خلق  کار  و  کسب  آن  براي  چیزهایي  چه  که  است 
چیزهایي ارزش را مي کاهد. این به معني آن است که استفاده از فرصت ها 

1- Enter Prise Risk Management
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باید همراه با درك ریسک هایي باشد که باید از آنها اجتناب کرد. بنابراین، 
رشد هر کسب و کاري مستلزم پذیرش برخي ریسک ها است. با توجه به 
شده اند،  پویا  و  متنوع   پیچیده تر،  بزرگتر،  ریسک ها  امروز  دنیاي  در  اینکه  
از  یکي  ریسک ها،  با  آمیز  موفقیت  مواجه  در  کاري  و  کسب  هر  توانائي 

نشانه هاي اصلي توان رقابت آن است.
سريع  تغييرات  از  ناشي  فقط  ريسک ها،  شدن  متنوع  و  پيچيده 
و  کارها  و  ارتباطات،  جهاني شدن کسب  در  تکنولوژي، سرعت  در 
متفاوت  کاماًل  محيطي  در  ها  شرکت  امروزه  نيست.  بازارها  تغيير 
نسبت به 10 سال پيش، فعاليت مي کنند. منبع ريسک ها مي تواند 
مانند  توسعه اي،  استراتژي هاي  اتخاذ  باشد.  شرکت  يک  داخل  در 
تملک، سرمايه گذاري در بازارهاي نوظهور، تجديد ساختار سازماني، 
و  بزرگ  سرمايه گذاري  پروژه هاي  اصلي،  فرآيندهاي  سپاري  برون 
توسعه محصوالت جديد،  همگي مي توانند ريسک هاي يک شرکت را 
افزايش دهند. بررسي که اخيراً توسط 14 شرکت بزرگ بين المللي 
در خصوص مديريت ريسک صورت گرفت،  نشان داد که در اواخر 
دهه 1990، ميزان و تعداد ريسک هايي که شرکت ها نياز به مديريت 
آنها دارند، بسيار افزايش يافته است و اين افزايش در سال هاي بعدي 
نيز ادامه خواهد يافت. نتيجه اين افزايش در انواع ريسک ها اين است 

که مديريت ريسک نياز به رويکردي وسيع تر و جامع تر دارد .
تمامي ذي نفعان و قانون گذاران هيات مديره را تحت فشار گذاشته اند 
و سيستماتيک تر  دقيق تر  جامع تر،  به صورت  را  ريسک هايشان  که 
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حد  در  فقط  را  ريسک  مديريت  که  هايي  شرکت  کنند.  مديريت 
تطبيق با قوانين انجام مي دهند،  نمي توانند به صورت موفقيت آميزي 

ريسک هاي مهم را مديريت کنند.
مديريت يکپارچه ريسک، فعاليتی جامع، يکپارچه و مستقل است 
حداکثر  يعنی  خود  اصلی  هدف  به  تا  می کند  به شرکت کمک  که 
های  جنبه  تمامی  بايد   ERM يابد.  دست  سهامداران  ثروت  سازی 
طرح تجاری از برنامه استراتژيک را که شامل موارد زير است، مورد 

توجه قرار دهد:
* طرح استراتژیک

* طرح بازاریابی
* طرح عملیاتی

* تحقیق و توسعه
* مدیریت و سازمان

* پیش بینی ها و اطالعات مالی
* تامین مالی

* فرآیندهای مدیریت ریسک
* مکانیسم های کنترلی کسب و کار

امروزه شرکت ها در محيطی فعاليت می کنند که دائماً در حال 
تغيير است و نياز به رويکردی يکپارچه برای مديريت ريسک های 
آن  در  که  ريسک  سنتی  مديريت  طريق  از  امر  اين  دارند.   خود 
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تحقق  شوند،  می  مديريت  و  بررسی  جداگانه  طور  به  ها  ريسک 
نخواهد يافت. پويايی، سيال بودن و به هم وابسته بودن جزو ماهيت 

ريسک ها است. 
زير  صورت  به  ريسک  يکپارچه  مديريت   ،coso1 تعريف  طبق 

تعريف می شود:
منظور  به  که  داخلی  کنترل  نظام  در  سیستماتیک  »فرآيندی 
به محقق  اجرای خط مشی های هیات مديره، کمک  از  اطمینان 
شدن اهداف شرکت و محافظت از دارايی ها و ثروت سهامداران 
کنترل  و  مديريت  فرآيند،  اين  هدف  گیرد.  می  شکل  سازمان  و 
يکپارچه ريسک های سازمان است. اين فرآيند، روابط متقابل بین 
ريسک  ماهیت  کننده  منعکس  و  گیرد  می  نظر  در  را  ها  ريسک 
اين  به عالوه،  نمی تابد.  بر  را  است که مرزهای مصنوعی سازمان 
آن  در  الزم  اصالحات  تا  می شود  بازبینی  مداوم  طور  به  فرآيند 

اعمال شود«.
چهارچوبی   ERM که  گفت  توان  می  خالصه  طور  به  بنابراين، 
جامع، يکپارچه و مستقل از مديريت ريسک های شرکت، به منظور 

حداکثر کردن ثروت سهامداران است.

1. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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 مدیریت نقدینگی 
 به معنی 

توانایي  بانک برای 
ایفای تعهدات مالی 
خود در طول زمان 

است.
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ERM1-5- نقش هیات مديره  و مديريت ارشد در

حاکمیت  و  ریسک  مدیریت  اثربخشي  از  باید  ها  شرکت  هیات مدیره 
شرکتي اطمینان حاصل کنند. در همین راستا و با رویکردي استراتژیک، 

هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ها باید موارد زیر را انجام دهند:
 Chief Risk( اختصاص فردي به عنوان مدير ارشد ريسک *
Officer( با اين اختیار که بر تمامي ريسک ها نظارت داشته باشد.

* اطمینان از اينکه اين مدير مستقل است.
از کفايت فرآيند مديريت ريسک شامل شناسائي،  * اطمینان 

ارزيابي و کنترل ريسک. 
* اطمینان از صحت، به موقع و مربوط بودن اطالعاتي که هیات 

مديره راجع به ريسک ها کسب مي کند.
ريزي  برنامه  و  ريسک  مديريت  يکپارچگي  فرهنگ  ايجاد   *

استراتژيک.
* اطمینان از اينکه مديريت ريسک، کل سازمان را پوشش داده 

است.
* اطمینان از اينکه مديريت ريسک  به موضوعات و ريسک هاي 

مهم اشراف دارد.
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ریسک ها و فرصت ها بر اساس 4 وظیفه اصلي هیات مدیره به هم گره 
خورده اند: 

*  خط مشي گذاري 
*  تفکر استراتژیک
*  مدیریت نظارت 

*  پاسخگویي

مورد  ریسک  مدیریت  شامل  سازماني  فرهنگ  مشي گذاري،  خط  در   
منابع  تخصیص  و  بازار  انتخاب  شامل  استراتژیک  تفکر  گیرد.  قرار  توجه 
رسمي  فرآیندهاي  نظارت،  مدیریت  در  است.  ها  آن  ریسک  با  متناسب 
مدیریت ریسک و رویه هاي حاکمیت شرکتي مورد توجه واقع مي شود. در 
و هر  باید مشخص شود  پاسخگوئي، مسئول کنترل ریسک هاي مختلف 
بخش ریسک هاي مربوط به خود را براساس رویه هایی که از قبل مشخص 

شده است، به طور مداوم مدیریت کند.

2- 5 - نقش مدیر ارشد ریسک1

همان طورکه قباًل گفته شد، هيات مديره يا مديريت ارشد، برای 
ريسک  ارشد  مدير  عنوان  به  را  فردی   ERM اهداف  به  دستيابی 

 1. Chief Risk Officer
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منصوب می کند. اين فرد که معموالً به طور مستقيم به مدير عامل 
گزارش می دهد، وظايف اصلی زير را به عهده دارد:

* به عهده گرفتن رهبری در پياده سازی ERM و ارائه چشم انداز 
و راهبردهای مديريت يکپارچه ريسک.

* تعيين چهارچوب مديريت يکپارچه ريسک به نحوی که تمامی 
ريسک های مهم سازمان را شامل شود.

* توسعه خط مشی های مديريت ريسک شامل حدود پذيرش ريسک.

* ارائه گزارش های ريسک شامل زيان ها و شاخص های ريسک.
های  فعاليت  طريق  از  شرکت  ريسک  پرتفوی  سازی  بهينه   *

شرکت و راهبردهای انتقال ريسک.
* ارائه اطالعات شفاف در مورد ريسک شرکت به ذينفعان اصلی.
* توسعه مدل ها، سيستم ها و پايگاه داده های مديريت ريسک.

ERM 3- 5- مزاياي رويکرد

مدیریت یکپارچه ریسک دارای مزایای زیر است:
* تطبیق میزان ریسک پذیری با استراتژی شركت: منظور از ریسک 
پذیری، میزان ریسکی است که هیات مدیره برای دستیابی به اهداف خود حاضر 
به پذیرش آن است. در تنظیم اهداف استراتژیک، ابتدا میزان ریسک پذیری مورد 
توجه قرار می گیرد و سپس حدودی برای ریسک نامطلوب در نظر گرفته می شود.
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 ،ERM رويکرد  اتخاذ  با  عملیاتی:  های  زيان  کردن  حداقل   *
قابليت شرکت ها در شناسايی، ارزيابی و مديريت ريسک ها افزايش 
می يابد و بدين ترتيب از رخدادهای غير منتظره و زيان های مربوطه 

جلوگيری می شود.
به  نسبت   ERM رويکرد  ريسک:  کنترل  های  روش  ارتقاء   *
شناسايی و انتخاب روش مناسب کنترل ريسک دقيق است. در اين 
ريسک شامل حذف، کاهش،  مديريت  رويکرد، روش های مختلف 

انتقال يا پذيرش ريسک بررسی می شود.
* منابع: درك واضح از ریسک هایی که یک شرکت با آن مواجه است 
به اثربخشی منابع و زمانی که برای مدیریت آن ریسک ها صرف می شود، 

کمک زیادی می کند.
* شناسايی و مديريت ريسک های موجود در بخش های مختلف 
يک شرکت: هر شرکتی با ريسک های زيادي در بخش های مختلف 
کردن  يکپارچه   ،ERM اصلی  های  مزيت  از  يکی  است.  روبرو 
مديريت ريسک های موجود در بخش های گوناگون شرکت است. 
اين يکپارچگی 3 جزء دارد: گزارشگری متمرکز ريسک، يکپارچگی 
با  ريسک  مديريت  يکپارچگی  و  ريسک  مديريت  های  استراتژی 

فرآيندهای شرکت.
منظور خلق  به  ها  بازده: شرکت  و  بین رشد، ريسک  ارتباط   *
ارزش، ريسک هايی را می پذيرند و انتظار دارند بازدهی که بدست 
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می آورند، اين ريسک را جبران کند. رويکرد ERM توان شناسايی 
و ارزيابی ريسک ها را افزايش می دهد و سطوح پذيرش ريسک را 

نسبت به رشد و بازده بالقوه تعيين می کند.
* عقالیی كردن سرمایه: اطالعات دقیق تر راجع به ریسک، این امکان 
را فراهم می نماید تا ارزیابی میزان سرمایه مورد نیاز و تخصیص آن بهبود یابد.

* استفاده از فرصت ها: در رويکرد ERM، هم فرصت ها و هم 
تهديدات مورد توجه قرار می گيرند.

تقسيم  بخش  چند  به  را   ERM مزايای  توان  می  کلی،  طور  به 
کرد: بهبود عملکرد شرکت، افزايش اثربخشی سازمانی و بهبود روند 

گزارش گيري ريسک و بهبود حاکميت شرکتي.
مالي  خدمات  شرکت هاي  مورد  در  گرفته  انجام  تحقيقات  نتايج 
که اين رويکرد را اتخاذ کرده اند، مزاياي مذکور را تاييد کرده است. 

برخي از اين نتايج واقعي بصورت زير است.
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ریسک ها و فرصت ها بر اساس 
4 وظیفه اصلی هیات مدیره به 

هم گره خورده اند.

• خط مشی گذاری

• تفکر استراتژیک
• مدیریت نظارت

•پاسخگویي
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ERM 4- 5- چارچوب و اجزاء

شکل )9( چارچوب ERM را نشان می دهد. اين چارچوب از 5 
جزء تشکيل می شود:

مدیریت،  و  مدیره  هیات  اینکه  از  اطمینان  برای  شرکتی  حاکمیت   *
فرآیندها و کنترل های مناسب را برای سنجش و مدیریت ریسک های کل 

شرکت اختصاص داده اند.
* ایجاد و نگهداری سیستم دقیق کنترل داخلی برای اطمینان از محافظت 

ثروت سهامداران و دارایی های شرکت.
* اختصاص فرد یا افراد متخصص برای پیاده سازی کنترل های داخلی 

که دانش و تخصص الزم را داشته باشد.
اجرایی،  مراحل  آن  در  که  ریسک  مدیریت  فرآیند  از  واضح  تعریفی   *

ورودی ها و خروجی ها مشخص شود.
* شناسایي ریسک های مختلف که از دو منبع داخلی و خارجی هستند. 
آنها نباشد، فرآیند  از منابع ریسک و نحوه مدیریت  چنانچه درك روشنی 

مدیریت ریسک کارایی الزم را نخواهد داشت.
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ERM شکل )9(: چهارچوب و اجزاء

5-5- كمیته بال و مدیریت یکپارچه ریسک

کمیته نظارت بانکي بازل1 که به اختصار آن را کمیته بال مي نامند، از 
مراجع بسیار مهم و فعال بین المللي در زمینه نظارت بانکي است.

مرکزي  بانک هاي  روساي  توسط   1974 سال  در  کميته  اين 
نظر  از  کميته  اين  شد.  پايه گذاري   G10 گروه  عضو  کشورهاي 
سازماني، زير مجموعه بانک تسويه بين الملل2 است و دبيرخانه آن 

در شهر بال سوئيس قرار دارد.
ايجاد کميته بال در پاسخ به يک ضرورت جهاني براي همکاري در 

 1. The Basel Committee on Banking Supervision
 2. Bank for International Settlements
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زمينه نظارت بانکي و از جمله ارائه رهنمودها و توصيه هاي نظارتي، 
ترغيب همگرايي در استفاده از استانداردها و شيوه هاي نظارت بانکي 
در کشورهاي عضو و ديگر کشورهاي عالقمند، با هدف تامين سالمت 

و ايمني بخش بانکي مي باشد.
کمیته بال در جدیدترین نسخه از رهنمود خود در خصوص اندازه گیري 
و استانداردهاي سرمایه1 که در جوالي سال 2006 منتشر کرد، ریسک ها 
را به سه طبقه کلي اعتباري، عملیاتي و بازار تقسیم مي کند. این رهنمود 

شامل 3 رکن2 اصلي است که عبارتند از:
* حداقل سرمایه مورد نیاز3

* فرآیندهاي نظارتي4
* شفافیت عملکرد و افشاء5

اين رهنمود چنان تدوين گشته  است که بانک ها براي دستیابي کامل به 
آن، باید از یک رویکرد جامع و یکپارچه مدیریت ریسک برخوردار باشند. يکي 
از انگيزه هاي اصلي که باعث شده است بسياري از بانک ها و شرکت هاي 
خدمات مالي مشهور بين المللي رويکرد يکپارچه و جامع ERM را اتخاذ 
کند، همين رهنمود جديد است. به ويژه اينکه، اين بار اين رهنمود از حالت 

اختياري خارج شده و بازه زماني را براي اجراي آن در نظر گرفته است. 

1. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 
Framework Comprehensive Version
 2. Pillar
 3. Minimum Capital Requirement
 4. Supervisory Review Process
 5. Market Discipline
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مزایاي مدیریت یکپارچه ریسک

• بهبود عملکرد شركت
• افزایش اثر بخشی 

سازمانی و بهبود روند 
گزارش گیری ریسک و 
بهبود حاكمیت شركتی 
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6- اصول مدیریت ریسک در بانک سینا

شهرت، اعتبار و خوشنامی، برای بانک سینا بسیار ارزشمند و مهم است و 
تمامی همکاران در برابر این شهرت و اعتبار مسئول هستند. 

چارچوب مدیریت ریسک در بانک مبتني بر اصول زیر است:
* حفظ شهرت، خوشنامی و اعتبار: ارزش نام تجاري بانک سینا به 
شهرت و اعتبار آن بستگي دارد. حفظ این شهرت و اعتبار بدست آمده براي 

تمامي کارکنان مهم و حیاتي است.
* تطبیق با قوانین: بانک سینا با احترام به قوانین و مقررات مربوطه، 

خود را ملزم به رعایت و اجرای آنها می داند.
* حفظ قدرت مالي: بانک سینا ریسک ها را به منظور محدود کردن 

اثرات رخدادهاي نامطلوب بر درآمد و سرمایه بانک، کنترل مي کند. 
* شفافیت در گزارش گری ریسک ها: شفافیت ریسک های پذیرفته 
شده بسیار حیاتي و ضروري است. زیرا بدین ترتیب مدیران ارشد، ریسک ها 
ریسک ها  و  اهداف  بین  موازنه اي  مي توانند  و  مي کنند  درك  خوبي  به  را 

برقرار کنند.
* پاسخگویي مدیریت: واحدهای مختلف موجود در بانک، ریسک هاي 
گوناگوني را می پذیرند. مدیر هر واحد مسئول مدیریت فعاالنه ریسک ها و 

بازدهي هاي مربوطه است و در این زمینه باید پاسخگو باشد.
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1-6- استراتژی های حوزه مدیریت ریسک در  بانک سینا

.)ERM( استقرار رويکرد يکپارچه مديريت ريسک *
* طراحی و بکارگيری سيستم مکانيزه گزارشگری ريسک.

* کمک به استقرار حاکمیت شرکتی مناسب.
* برقراری دوره ها و کارگاه های آموزشی مدیریت ریسک برای مدیران 

و پرسنل بانک.
* شناسایی، اندازه گیری و کنترل انواع ریسک ها شامل ریسک های 

بازار، اعتباری و عملیاتی.
* تشکیل کمیته های تخصصی مدیریت ریسک.

* مشاوره مدل سازی و مدیریت ریسک به واحدهایی که ریسک پذیرند.
* کمک به توسعه شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر ریسک.

بال و  قوانین کمیته  نظیر  قوانین مختلف  با  * تالش در جهت تطبیق 
بانک مرکزی.

* کمک به تدوین خط مشی ها و حدود پذیرش ریسک.
* تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف با مفروضات گوناگون در شرایط 

محیطی.
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