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 هدف -1

  جامع مدیریت ریسک نظري چارچوب مفاهیم و تشریح 

 بردردامنه کا -2

  گذاري مسکنگروه سرمایههاي تابعه و کلیه شرکت شرکت مادر

 ها و اختیاراتولیتؤمس - 3

 مسؤول اقدام ردیف

  تدوین و بازنگري  1
  / (شرکت مادر) مدیریت ریسک عملیاتیکمیته 

  بهبود سازمانی (شرکت مادر)و  هاستمیس تیریمد

  اجرا  2
 مدیریت راهبري کمیته/ (شرکت مادر) ریسک مدیریت عملیاتی کمیته

  هاشرکت ریسک مدیریت کمیته/ (شرکت مادر) ریسک

  بهبود سازمانیو  هاستمیس تیریبه مدمرتبط واحدها و افراد  هیکل  یشنهاد اصالحپ  3

  مدیرعامل شرکت مادر  حصول اطمینان از حسن انجام  4
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 مقدمه -4

هاي آتی خود، با شرایط غیر قطعی مختلفی مواجه هسـتند. ایـن شـرایط فعالیتریزي ها براي برنامهبنگاه

دهد و امـروزه چـالش مـدیران، تعیـین ها و اهداف مدیریت را تحت تاثیر قرار میبطور بالقوه تحقق برنامه

میزان عدم قطعیت قابل پذیرشی است که بتوان برمبناي آن، ارزش بنگاه را بـراي ذینفعـان حفـظ کـرد و 

مـدیریت "قاعده و روشمند با این چالش، اجراي فرایند  افزایش آن نمود. براي مواجهه مناسب، با در سعی

  گذاري مسکن قرار گرفته است.سرمایه گروهدر برنامه کار  ")ERM( بنگاه ریسک

، بـه منظـور ایجـاد مـدیریت ریسـکبا توجه به اهمیت، پیچیدگی، گستردگی و تنوع موضوعات مرتبط با 

گـذاري و ، ایجـاد زمینـه مناسـب بـراي سیاسـتباره مدیریت ریسک و مفـاهیم مـرتبطرك دردرك مشت

  رسد:به شرح زیر به تصویب می "گروه جامعمنشور مدیریت ریسک "هاي مدیریت، هماهنگی در برنامه

  تعاریف و مفاهیم -5

 بـر اهـداف  تیاثر عدم قطع ایو  مورد انتظار امدیاز پ یواقع امدیاحتمال تفاوت پ سکیر :ریسک

  عمل است. کی جهیدر مورد نت یو آگاه نانیعدم اطم سکیر گریاست به عبارت د

 هاي سازمان، ارائه بـازخورد در ریسک تحلیلارزیابی و فرآیند شناسایی،  :مدیریت ریسک جامع

   و کنترل اقدامات واکنشی مربوطه است.ریزي هاین زمینه و برنام

  مدیریت ریسک جامع هدف -6

  ایجاد اطمینان معقول از تحقق اهداف گروه و حرکت در مسیر استراتژیک 

  مأموریت مدیریت ریسک جامع -7

 هاي ریسک کل گروهسازي و کاهش هزینهموقع، شفافدهی بهگزارش 

 مـدیریت ریسـک استقرار نظام ی الزم براي سازمانترویج فرهنگ ها و و زیرساخت ایجاد ساختارها

 اري مسکنگذجامع در گروه سرمایه

 منظور ارتقـاي بـازده هاي سـازمانی بـهها با ریسـکهاي کالن و استراتژيهماهنگ نمودن برنامه

 ها و توازن بین ریسک و بازدهشرکت

  در سازمانگیري سازي و تصمیمتصمیماز افزایش اطمینان نسبی 

  مدیریتها و ایجاد اطمینان معقول از شرکت عملکردشناسایی وقایع تاثیرگذار بر 
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  ارکان مدیریت ریسک جامع -8

، انتصـابباشـد. نحـوه زیر میموارد به شرح گذاري مسکن ارکان اصلی مدیریت ریسک جامع گروه سرمایه

تعریـف نامه کمیته ریسک جامع در آییناز ارکان یک  هرو اختیارات شرح وظایف و نیز  شرایط تغییر اعضا

 :شودمی

  
است که یک کمیتـه فرعـی  "کمیته راهبري"الزم به ذکر است باالترین رکن مدیریت ریسک جامع گروه، 

براي هر کمیته یـک رئـیس و  نماید.زیرمجموعه آن در سطح گروه فعالیت می "کمیته عملیاتی"با عنوان 

نامـه کمیتـه در آییننیـز هر یـک و اختیارات رح وظایف ش، انتصابیک دبیر انتصاب خواهد شد که نحوه 

  شود.می متمایزریسک جامع 

  فعالیت مدیریت ریسک جامع  محدوده -9

هاي زیـر فعالیـت گذاري مسکن در حوزه مـدیریت ریسـکمدیریت ریسک جامع گروه سرمایهکلیه ارکان 

 بـا ترتیبـی کـه  بـا صـالحدیدهاي ذیل طـی دوره زمـانی و یک از حوزه نماید. مدیریت ریسک در هرمی

 به اجرا درخواهد آمد: ،گرددتعیین می "گروه جامع ریسک مدیریت راهبري کمیته"

  ها (سطح بنگاه)هاي شرکت مادر در تمامی حوزهریسکمدیریت 

 ها)ها (سطح شرکتتابعه در تمامی حوزههاي شرکتهاي مدیریت ریسک 

 ها)پروژهتعریف هاي تابعه (سطح شرکتهاي پروژهتعریف هاي مدیریت ریسک 

 ها در کل مجموعهها و پروژههماهنگی و یکپارچگی میان مدیریت ریسک گروه، شرکت 

 جامع فرایند مدیریت ریسک -10

گذاري گروه سـرمایهبررسی در فرایند مدیریت ریسک جامع  موردهاي ریسک :شناسایی ریسک -1گام 

سـاختار شکسـت شـود. بنـدي میهاي داخلـی و خـارجی طبقهبطـور کلـی بـه دو دسـته ریسـکمسکن 

  :استزیر  شکل بصورتهاي گروه ریسک

 

 

 روهکمیته راهبري مدیریت ریسک جامع گ 

o کمیته عملیاتی مدیریت ریسک جامع گروه 

 هاي تابعهکمیته مدیریت ریسک در شرکت 
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  :است زیر مراحل شامل ریسک تحلیل و تجزیه :ریسک تحلیل و تجزیه -2گام 

  بـه هـا و عملیـات شـرکت ها براساس میزان تاثیر بر فعالیتریسک :تاثیر ریسکبرآورد میزان

  شوند:بندي میهاي زیر دستهگروه

o  موثر: تاثیري بر دستیابی به اهداف مالی و استراتژیک ندارند.یسک غیرر: 1درجه اهمیت  

o  هاي کمـی مـوثر: تـاثیر کمـی بـر دسـتیابی بـه اهـداف مـالی و ریسک: 2درجه اهمیت

 یرد)گاستراتژیک دارند (بعنوان مثال: درآمدها در حد یک هفته تحث تاثیر قرار می

o  هـاي مهمـی در دسـتیابی بـه اهـداف مـالی و ریسک نیمه موثر: چالش: 3درجه اهمیت

کنند. (بعنوان مثـال: درآمـدها در حـد یـک مـاه تحـت تـاثیر قـرار استراتژیک ایجاد می

 گیرد)می

o  ریسک موثر: موانع اساسی در دسـتیابی بـه اهـداف مـالی و اسـتراتژیک : 4درجه اهمیت

 گیرد)مثال: درآمدها در حد یک فصل تحت تاثیر قرار می کنند. (بعنوانایجاد می

o  موثر: دستیابی به اهداف مـالی و اسـتراتژیک را غیـرممکن  ریسک کامالً: 5درجه اهمیت

 گیرد)درآمدها در حد یک سال تحت تاثیر قرار می کنند (بعنوان مثال:می

 میزان تاثیر آن اسـت کـه ریسک عاملی مستقل از وقوع احتمال : ارزیابی احتمال وقوع ریسک

  شود:بندي میسطح و به شرح زیر طبقه 5از در 

o  ها در فاصله یکسـال از تـاریخ ارزیـابی ریسـک،  هایی که احتمال بروز آنریسک -1سطح

  درصد)  5شود (تا غیر ممکن برآورد می

ریسک عملیاتی

ریسک فرایندي•

ریسک سرمایه هاي انسانی•

ریسک مدیریت فناوري•

ریسک مالی

ریسک منابع مالی•

ریسک نقدینگی•

ریسک حسابداري•

ریسک بازار

ریسک برند ریسک اقتصادي ریسک سیاسی

ریسک فرهنگی و 

اجتماعی
ریسک قانونی ریسک استراتژي
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o  ها در فاصله یکسـال از تـاریخ ارزیـابی ریسـک، هایی که احتمال بروز آنریسک -2سطح

  درصد) 25درصد تا  5شود (بیش از ریباً یا گاهی ممکن برآورد میتق

o  ها در فاصله یکسال از تاریخ ارزیـابی ریسـک، محتمـل هایی که بروز آنریسک -3سطح

  درصد) 50درصد تا  25شود (بیش از برآورد می

o  ها در فاصله یکسال از تاریخ ارزیابی ریسک، معمـول یـا هایی که بروز آنریسک -4سطح

  درصد) 90درصد تا  50شود (بیش از سیار محتمل برآورد میب

o  ها در فاصله یکسـال از تـاریخ ارزیـابی ریسـک، هایی که احتمال بروز آنریسک -5سطح

  درصد)90شود (بیش از قطعی برآورد می

 حاصلضرب میزان تـأثیر در سـطح احتمـال : )ریسک معنادار احتمال(یا  بندي ریسکاولویت

گر اولویـت آن اسـت. ایـن حاصـل ضـرب، مبنـاي مناسـبی بـراي سـک، بیـانوقوع هر عامـل ری

    بندي و تعیین میزان حساسیت و منابع الزم براي توجه و مهار نمودن آن است.اولویت

هاي شناسـایی شـده جهت مواجهه و واکـنش بـه ریسـکتعیین استراتژي واکنش به ریسک:  -3گام 

براي مهار کـردن هـر عامـل ریسـک، بایـد از بـین شود. زیر به کار گرفته می کالن هاي استراتژيیکی از 

راهکارهاي گوناگون راهکار مناسب با توجه به هزینه و منفعت هر راهکار و با رعایت اصل فزونی منافع بـر 

  مخارج، انتخاب شود.

 ریسک از اجتناب -1 نوع استراتژي )Removal :(موقعیت از خروج یا و کردن حذف 

 ریسـک کاهش -2 نوع اتژياستر )Reduce :(و کنتـرل و کـاهش کنشـی راهکارهـاي بکـارگیري 

 ریسک

 ریسک دارينگه یا پذیرش -3 نوع استراتژي )Accept :(پـیش و ریسـک موقعیت قبول و پذیرش 

 واکنشی راهکارهاي بینی

 جابجـایی ریسـک اشـتراك یـا جابجـایی -4 نوع استراتژي )Transfer :(راهکارهـایی بکـارگیري 

 ...و نفعان ذي شرکاء، بخشها، سایر به ریسک موقعیت از بخشی انتقال بمنظور

  ضوابط اجرایی -11

در مربوط به تشکیل جلسات، اتخـاذ تصـمیمات و اجـراي مصـوبات کمیتـه، ضوابط و مقررات اجرایی 

هاي اجرایـی کمیتـه همچنین رویـه شد. تعیین خواهد "کمیته مدیریت ریسک جامع نامهآیین" سند

  در فرایند مدیریت ریسک مستند خواهد شد.
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