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 عنوان:

 مدیریت ریسک در بانک ها

 حسن رستم پناه

 کارشناس ارشد مدیریت مالی)مدیر حسابرسی داخلی بانک شهر(

hrostami31@ymail.comEmail: 

 وحید محمدرضاخانی                                                                                                                            

 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

mohammadrezaei09@gmail.comEmail: 

 

 چکیده:

 در( غیرمالی و مالی از اعم) زیان یا خسارت نوع هر وقوع امکان آینده هایبینیپیش نشدن محقق احتمال و خطر ریسک،

 و ها بانک دلیل همین به و است بوده مالی هایفعالیت ناپذیرجدایی بخش همواره ریسک .است فعالیت یک انجام نتیجه

 .باشند می مواجه مخاطرات و هاریسک از گوناگونی انواع با خود هایفعالیت انجام در مالی مؤسسات

 مؤسسات و هابانک از بسیاری به هنگفتی هایزیان آن، پیامدهای و موجود هایریسک به توجه عدم اثر در ،0991 دهه در 

 و توجه جهانی معتبر هایبانک گردید باعث که بود بزرگ چنان حادثه این منفی پیامدهای و آثار .آمد وارد دنیا بزرگ و مالی

 در اصلی وظایف از یکی به ریسک مدیریت بعد، به 0991 دهه از دلیل همین به. باشند داشته ریسک مدیریت بر ویژه تأکید

آن  های در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک، اهمیت آن، فرایندها و چارچوباز این رو،  .شد تبدیل مالی مؤسسات و هابانک

 در بانکها پرداخته شده است.

 

 

 

 مدیریت ریسک در بانکها، فرایندهای مدیریت ریسکمدیریت ریسک،  کلیدواژه:
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 ریسک مدیریت

 :کرد تعریف زیر شرح به توانمی را ریسک مدیریت

 و مدیریت مدیره، هیئت وسیله به که است فرایندی بنگاه، ریسک مدیریت ،(4112)  0کوزو تعریف بر بنا

 .شودمی گرفته کار به سازمان سراسر در راهبرد تدوین در و افتدمی جریان به اقتصادی واحد کارکنان

 و شودمی طراحی دهد، قرار تأثیر تحت را بنگاه است ممکن که ایبالقوه هایرویداد تشخیص برای فرایند این

 شرکت هایهدف تأمین برای کافی اطمینان تا کندمی مدیریت بنگاه ریسک ظرفیت به توجه با را ریسک

 .آید فراهم

 ریسک با مقابله زمینه در را مؤثری اقدامات نیز ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک گذشته، هایسال طی

 مدیریت اصول همچون رهنمودهایی مجموعه و مقررات و قوانین تدوین به توانمی آنها ازجمله که داده انجام

 و نقدینگی ریسک مدیریت اصول عملیاتی، ریسک بر نظارت و مدیریت برای مؤثر اقدامات اعتباری، ریسک

 تدوین و طراحی باال کمیته رهنمودهای مجموعه و اساسی اصول مبنای بر همگی که نمود اشاره غیره

 .اندگریده

هاست که عملکرد سازمان را نقش و وظیفه اصلی مدیریت ریسک، کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از فعالیت

ای از فرایندهای در حال توسعه باشد و به متشکل از مجموعهدهند. مدیریت ریسک باید تحت تأثیر قرار می

های مربوط ای نظامند و مؤثر تمامی ریسکطور منظم و مستمر در کل سازمان به کار گرفته شود تا به شیوه

 به گذشته، حال و آینده را شناسایی، ارزیابی، کنترل و مدیریت نماید.

از طریق اقدامات آگاهانه و مؤثر، نیازهای بالقوه ناشی از شود که مدیریت بتوانند این حرکت، باعث می

ها و افزایش بازدهی آنها، ای کاهش داد.  و ضمن حفاظت از داراییهای موجود را تا حد قابل مالحظهریسک

عملکرد سازمان را مطابق با الزامات قانونی بهبود بخشیده و ارزش افزوده بیشتری را برای سهامداران خلق 

 کند.

به این ترتیب یک  باشد.گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها میدف اصلی مدیریت ریسک است، اندازهه

باشد. منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک میها و معیارهای بهسیستم مدیریت ریسک شامل رویه

کل صنعت  سیستم جامع مدیریت ریسک بانک باید شامل مزبور معیارهای عمومی )مورد استفاده در

بانکداری( و نیز معیارهای محلی )با توجه به شرایط داخل آن بانک(، همچنین شامل ابزارهای مدیریت 

 گیری باشد.ریسک به منظور استفاده در سطوح تصمیم

 

 
                                                           
1 (COSO) 
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 اجزاء مدیریت ریسک

 (0191)ابراهیمی و همکاران، مدیریت ریسک شامل هشت جز به هم مرتبط است

 ان به ریسک است. شالوده حرکت بود کار، کارکنان آن همراه تمایالت محیط داخلی : نگرش کارکن

های اخالقی و شایستگی و محیطی است که در آن فعالیت فردی آنها شامل درستکاری و ارزش

 کنند.می

  دهد که مدیریت فرایندی را برای تعیین اهداف تدوین هدف گذاری: مدیریت ریسک اطمینان می

 کند و با آن همسو هستند.چشم انداز بنگاه پشتیبانی میکند و اهداف را از می

 شناسایی باید اقتصادی واحد اهداف به دستیابی در مؤثر و بالقوه رویدادهای: رویدادها شناسای 

 به دستیابی بر که باشد خارجی یا داخلی منابع شناسایی شامل تواندمی رویدادها شناسایی. شوند

 .شوند تفکیک هم با دو هر یا هافرصت ها، ریسک است ممکن رویدادها شناسای. اند مؤثر اهداف

 شوند.شان ارزیابی میها، با توجه به احتمال و میزان اثرگذاریارزیابی ریسک : ریسک 

 ها به ریسک را همسو با میزان تحمل ریسک بنگاه ای از واکنشواکنش به ریسک : مدیریت، مجموعه

 گزیند.برمی

 :هایی برای اطمینان از اینکه واکنش به ریسک به طور ها و رویهمشیمجموعه خط  اقدامات کنترلی

 اثربخش انجام می شود.

 و گردآوری و شناسایی زمانی چارچوب و قالب در باید مربوط اطالعات: ارتباطات و اطالعات 

 به واکنش و ارزیابی و شناسایی برای تجاری واحد سطوح تمامی در ارتباطات. شود رسانیاطالع

 .است ضروری موجود های ریسک

 مدیریت ترتیب، بدین. شود تبدیل ضرورت صورت در و پایش باید ریسک مدیریت فرایند کل: پایش 

 .کند تغییر شرایط با متناسب پویا صورت به است ممکن ریسک
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 فرایند و چارچوب مدیریت ریسک

 :دارد به شرح زیر مرحله 5دیریت ریسک در اصل، فرآیند م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب مدیریت ریسک جزء ضروری حاکمیت شرکتی اثربخش است. هرچند مسئولیت نهایی مدیریت 

های تخصصی، از قبیل ریسک با هیئت مدیره است؛ اما هیئت مدیره معموالً پایش این فرایند را به کمیته

 
 

 ریزیبرنامه.0

های احتمالیتعیین نحوه مدیریت ریسک 

توسعه طرح مدیریت ریسک 

تشکیل تیم مدیریت ریسک 

تدوین معیار ارزیابی ریسک های شناسایی شده 

 

 

 شناسایی.4
احتمالی های ریسک و شده جمع یکدیگر دور تیم افراد مرحله، این در 

 .کنندمی ثبت شرکت های ریسک فهرست در را آنها و شناسایی را

 
 

 ارزیابی.1

شوند ارزیابی احتمالی پیامدهای وقوع احتمال اساس بر باید ها ریسک. 

نیز و تکنیک و ریزیبرنامه و هزینه نظر از ریسک پیامدهای ارزیابی  

 اهمیت بسیار باشد، داشته را تأثیر بیشترین تواندمی که پیامدی انتخاب

 .دارد

 

 : دارد وجود ها ریسک اداره برای روش چهار اداره.2

احتمال کاهش برای عملیاتی هایی طرح ایجاد معنای به که کاهش  

 .  است آن پیامدهای و ریسک

oاز کامل اجتناب برای چیزی در تغییر ایجاد معنای به که اجتناب 

 .است ریسک

oاست دیگر گروه به ریسک انتقال معنای به که انتقال  . 

oوجود احتمال کاهشی هایطرح ایجاد بدون روش، این که پذیرش  

 .پذیردمی را ریسک

 

 گزارش و نظارت.5

 دهی

.ریسک های موجود باید در گزارش مدیریت ریسک عنوان شوند 

های شناسایی شده و این گزارش باید حاوی فهرستی از ریسک

ها به های کاهش ریسک و ماتریسی از ریسک با طبقه بندی آن طرح

 سه دسته باال و متوسط و پایین باشد
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سپارد. در برخی مواقع، کمیته مدیریت ریسک متشکل از مدیران میکمیته ریسک یا حتی کمیته حسابرسی 

 اجرایی ارشد و چندین  پرسنل عملیاتی است.

به کمیته تخصصی سپرده شده باشد، در شکل  طورکلی چه مسئولیت با هیئت مدیره باشد و چه انجام آنبه

 (0191ران، : )ابراهیمی و همکادهی چارچوب مدیریت ریسک باید موارد زیر لحاظ شود

  خط مشی و راهبرد: رویکرد تعیین ریسک را دارد ریسک های کسب و کار بر مبنای راهبردها و

آمادگی پذیرش آن در زمان  مقدار ریسکی است که بنگاه 4اهداف سازمان است. اشتهای ریسک

و  ها فرهنگتالش برای دستیابی به اهداف آن از طریق ارزیابی ظرفیت عینی آن برای جذب زبان

 باشد.تواند هر در گسترده محتاطانه تا تهاجمی مدیریت آن را دارد و می

 است گوییپاسخ و ریسک راهبرد تعبیه و پشتیبانی رویکرد: ساختار. 

 عملکرد بهبود و مستمر گیریاندازه رویکرد و عملکرد بعدی هایشاخص تعیین:  پایش و گیریاندازه 

 .است

 است سازمان کل در ها ریسک بندی طبقه و ارزیابی و شناسایی فرایند:  پرتفوی مدیریت. 

 است 1ریسک تحمل و اشتها به نسبت کنترل، هزینه و پایش و ریسک تعادل: ریسک سازی بهینه .

 ریسک اشتهای با شده شناسایی های ریسک ریسک، تحلیل و تجزیه از بعد که است این هدف

 از شده متحمل انحراف ریسک، تحمل. نکند تجاوز ریسک تحمل آستانه از و شود همسو شرکت

 در ریسک هوشیاری و شده تعیین کار و کسب اهداف و ریسک اشتهای به توجه با که است سطحی

  .کندمی تعیین را درون بنگاه

گیرد. به عبارت کمیته حسابرسی و ارزیابی چارچوب مدیریت ریسک معموالً موارد یاد شده را در نظر می

 کمیته باید خود اطمینان یابد که :دیگر، 

 های مدیریت است.راهبرد و خط مشی مدیریت ریسک بیانگر دیدگاه 

 های کلیدی های کلیدی وجود دارد و مسئولیت مدیریت ریسک از طریق شاخصپایش کافی ریسک

 ها تفویض می شود.عملکرد و سایر مکانیسم

                                                           
2 Risdk appetite 

3 Risk tolerance 
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 ست؛ به ویژه برای مبادالت غیر عادی و فرایند دقیق شناسایی و ارزیابی ریسک مناسب و بجا

 مبادالت با ریسک زیاد.

 های هشدار به موقع مناسب هستندسامانه 

 

 در بانکها اهمیت مدیریت ریسک

های سیستماتیک ریسک )از درون و کند تا بر اساس ارزیابیگیرندگان کمک میمدیریت ریسک به تصمیم

، 5؛ گرینسون و هوت زاگر2،4110)کامینگ و هیرتلاذ نمایندای اتختصمیمات آگاهانهبیرون  مؤسسات مالی( 

4115) 

کننده ریسک به میزان چشمگیری نسبت به گذشته علیرغم اینکه ریسک و رفتارها و تصمیمات تشدید  

یاتی و آنها ای به سمت سطوح عملکاهش داشته است ولی محل وقوع ریسک در مؤسسات به صورت فزاینده

که علت اصلی ورشکستگی  Baringsتوان به اعمال غیر مجاز بانک به عنوان مثال می تغییر مسیر داده است

بود اشاره نمود. زمانی که تقسیم وظایف و تخصیص وظایف به درستی صورت نپذیرد و  0995بانک در سال 

ت مدیر هم راجع به وقایع جاری کشور )سنگاپور( اطالع کافی نداشته باشد، ورشکستگی بانک به دلیل غفل

 SMIمؤسسه مالی  4111شود. همچنین در سال یک کارمند )افزایش ریسک در سطح عملیاتی( ممکن می

 نیز مبلغی معادل یک و نیم میلیون دالر به دلیل سوء استفاده از چک توسط منشی مؤسسه زیان دید.

 (.0190)فیضی و علیدوست، 

ها مشخص کنید که علت اصلی ایجاد مشکل تخصیص نادرست وظایف و ساختار نامناسب در طول بررسی

و زیان  4119در سال  DSBهای اجرا در آن سازمان بوده است. اخیراً نیز شاهد ورشکستگی بانک شیوه

 چندین شرکت بیمه ای بودیم.

نه ارتباطی با هم نداشته باشند بلکه شالوده و گووقایع توضیح داده شده به هیچ وجه اتفاقی نیستند که هیچ

اگرچه مؤسسات  باشد. گونه اتفاقات بسته به بزرگ و کوچک بودن مؤسسات دارای نقطه خاصی میاساس این

به اند )ها، تجربیات زیادی کسب نکردههای هنگفت شرکت مالی از فروپاشی، سقوط، ورشکستگی و زیان

آور نیست که پیوسته بر اهمیت ها تعجبتوجه به وقایع متعدد در سازمان (. بامراجعه شود 2جدول شماره 

شود و مدیران نیز هر روز بیشتر از قبل اهمیت موضوع را لمس کرده و تجاری مدیریت ریسک افزوده می

 (0191)فتحی و همکاران، سعی در افزایش آگاهی خود داشته باشند.

 

                                                           
4 Cumming & Hirtle,  

5 Grinsven, Janssen & Houtzager 
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 : فهرست شرکتهای زیان دیده 0جدول شماره                                       
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 در بانکها ها، جایگاه و استقالل واحد مدیریت ریسکمسئولیت دامنه 

گانه بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت بانکی بال )بازل(، الزم است بانک دارای  02از اصول  6طبق اصل 

یک نظام کنترل داخلی کارآمد و واحد مدیریت ریسک مؤثر )شامل یک  مدیر ارشد ریسک یا معادل آن( 

 زیان سازمان سال

4119 USB Bank  اعالم ورشکستگی بانکDSB 

4112 

Delta Lloyd 111 .میلیون پوند به علت توزیع اطالعات نادرست 

Nationale Nederlanden  165 .میلیون پوند به علت توزیع اطالعات نادرست 

Fortis ASR 051 .میلیون پوند به علت توزیع اطالعات نادرست 

Societe Generale 
میلیارد دالر به علت مظنون بودن به تقلب/  2.9

 کالهبرداری معامالتی

4114 SMI management 0.5 میلیون دالر به علت کالهبرداری با چک 

4114 

Alhed Irish Bank 051 میلیون دالر به علت معامالت تجاری غیر مجاز 

DBS Bank 051 میلیون دالر به علت معامالت تجاری غیر مجاز 

World Com 
میلیارد دالر به علت غیر واقعی نشان دادن سود و  0.6

 افشاء نکردن زیان

Bank of America 04.6 میلیارد دالر به علت معامالت غیر قانونی و تقلب 

4110 
Enron 451 میلیارد دالر 

Asia Pacific Breweries 006 میلیون دالر به علت تقلب بانکها 

4111 Semblog 
میلیون دالر به علت فاکتور فروشهای تقلبی و  02.5

 حسابهای جعلی

0995 Barings Bank 0.2 میلیارد دالر به علت معامالت تجاری غیر مجاز 

0992 Metallgesellchaft 0.5 میلیارد دالر به علت اختیار معامله نفت 
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اختیارات، جایگاه، استقالل و منابع بوده و امکان دسترسی مناسب به هیئت مدیره بانک را دارا بوده که دارای 

 باشد.

گیری، پایش، کنترل یا کاهش ریسک و نیز ارائه گزارش درباره واحد مدیریت ریسک، مسئول شناسایی، اندازه

های پیش روی رنده تمامی ریسک باشد. این وظیفه باید در برگیهایی است که بانک با آنها مواجه میریسک

بانک اعم از اقالم زیر خط و روی خط ترازنامه و در سطح گروهی که بانک به آن تعلق دارد و نیز در سطح 

ها را نیز در نظر بگیرد )به طور مثال پوشانی این ریسکپرتفوی بانک و خط تجاری آن بوده و باید میزان هم

باری و یا مرزهای بین ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی بسیار مرزهای میان ریسک بازار و ریسک اعت

 به تمایل/  تحمل استراتژی با را است مواجه آن با که ریسکی سطح بایستی واحد این نامشخص هستند(.

 (.0192)احمدی،دهدتطبیق است، شده مشخص مدیره هیئت توسط که ریسک

 برخوردار مناسبی جایگاه از آن، تابعه مؤسسات بین در هم و بانکی واحد در هم بایستی ریسک مدیریت واحد

 هیئت مدیره، هیئت سوی از کافی توجه اعمال با ریسک مدیران مشکالت و مسائل که ایگونه به باشند

یک بانک بوسیله اعطای جایگاه مناسب به واحد مدیریت ریسک  .شوند روبرو بانکی و تجاری خطوط و عامل

های دهد که دیدگاهریسک( و حمایت از آن، به واحد مذکور اطمینان میخود )سازماندهی درست مدیریت 

 گردد.های بانک محسوب میمدیران ریسک، بخش مهمی از مالحظات و دغدغه

رود ولی در برخی موارد که همکاری مدیران ریسک با واحدهای تجاری، امری متداول به شمار میدرحالی

توانایی گزارش دهی مضاعفی برخوردار شود، بایستی مستقل از واحد برای آنکه واحد مدیریت ریسک از 

 تجاری ای که در حال بررسی چگونگی نحوه عملکرد آنها در مواجهه با ریسک است، فعالیت نماید.

شود: دوری مدیران ریسک از واحدهای ضمن آنکه چنین استقاللی جزء الینفک مدیریت ریسک محسوب می

این فاصله ممکن است موجب شود  ای دیگر نیز بسیار مهم است چراکهی، به گونهتجاری به لحاظ جغرافیای

 مدیران مذکور فاقد شناخت کافی از فعالیت مورد نظر بوده است یا نتوانند اطالعات الزم دسترسی یابند.

 ای را برای بانکبرآن، واحد مدیریت ریسک باید تمامی خطوط تجاری که ممکن است ریسک بالقوهعالوه

هایش در ترین مسئولیت واحد مذکور صرف نظر از تمامی مسئولیتایجاد نماید، دسترسی داشته باشد. مهم

 قبال خطوط تجاری هیئت عامل، باید در قبال هیئت مدیره باشد.

 

 

 

 در بانکها روش و اقدامات الزم برای مدیریت ریسک
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بانکی بال )بازل(، ریسک های سازمان  گانه بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت 02صول ااز  0طبق اصل 

های بایستی شناسایی شده و به طور مستمر بر آنها نظارت شود. پیچیدگی مدیریت ریسک و زیرساخت

های داخلی باید منطبق بر سرعت تغییرات پرتفوی ریسک بانک )شامل افزایش آن( و دور نمای کنترل

 ریسک بیرونی باشد.

ریق ابزارهای کمی و کیفی صورت پذیرد. با آنکه سنجش ریسک عامل تجزیه و تحلیل ریسک باید از ط

شود ولی تمرکز بیش از حد بر سنجش و مدل سازی ریسک مهمی برای مدیریت ریسک محسوب می

تواند باعث اعتماد مسئله میاین  تواند سبب نادیده گرفتن دیگر اقدامات الزم به منظور مدیریت آن گردد.می

شود که نشانگر مواجهه واقعی و دقیق با ریسکهای سازمان نیستند و بنابراین اقدامات  بیش از حد اقداماتی

شود. واحد مدیریت ریسک باید اطمینان یابد اقدامات داخلی کافی به منظور بررسی و کاهش آنها اعمال نمی

این اقدامات  د.بینانه انجام نمی گردبانک به طیف وسیعی از مسائل پرداخته و صرفاً براساس فرضیات خوش

های کیفی کل واحد بانکی درباره ریسک بوده که شامل عملکرد بانک و محیط بایستی در برگیرنده دیدگاه

گردد. هیئت عامل و تا حد امکان هیئت مدیره، باید سناریوهای مورد استفاده برای تجزیه و بیرونی آن می

های احتمالی موجود در الگوهای و نیز کاستی تحلیل ریسک بانک را بازنگری و تصویب نموده و از فرضیات

 (.0192)احمدی،  ریسک بانک مطلع باشند

گانه بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظارت بانکی بال )بازل( مدیریت مؤثر ریسک،  02از اصول  2طبق اصل 

رش دهی مستلزم تعامالت داخلی جامع در درون بانک، هم از طریق تعامل در کل سازمان و هم از طریق گزا

 باشد.به هیئت مدیره و هیئت عامل می

زمانی که در سازمان آنچنان فرهنگی حکمفرما باشد که هیئت عامل و کارکنان ترغیب شوند به جای تکیه 

کردن به حسابرسی داخلی یا مدیریت ریسک، خودشان مسائل مربوط به ریسک را شناسایی کنند، حاکمیت 

های بانک بلکه از طریق مشیها و خط تظار نه تنها از طریق سیاستگردد. این انشرکتی مؤثر نمایان می

 گردد.تعیین شده توسط هیئت مدیره و هیئت عامل برآورده می« سلسله مراتب»
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 نتیجه گیری

هاست که عملکرد سازمان را نقش و وظیفه اصلی مدیریت ریسک، کاهش اثرات نامطلوب آن دسته از فعالیت

ای از فرایندهای در حال توسعه باشد و به دهند. مدیریت ریسک باید متشکل از مجموعهمیتحت تأثیر قرار 

های مربوط ای نظامند و مؤثر تمامی ریسکطور منظم و مستمر در کل سازمان به کار گرفته شود تا به شیوه

ت ریسک است، هدف اصلی مدیری به گذشته، حال و آینده را شناسایی، ارزیابی، کنترل و مدیریت نماید.

به این ترتیب یک سیستم مدیریت ریسک شامل  باشد.گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها میاندازه

باشد. سیستم جامع مدیریت ریسک بانک منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک میها و معیارهای بهرویه

داری( و نیز معیارهای محلی )با توجه به باید شامل مزبور معیارهای عمومی )مورد استفاده در کل صنعت بانک

گیری شرایط داخل آن بانک(، همچنین شامل ابزارهای مدیریت ریسک به منظور استفاده در سطوح تصمیم

 باشد.

در اقتصاد کشور، مدیریت ریسک به یک عامل حیاتی در  صنعت بانکیاهمیت جایگاه  با توجه به از این رو

و اجرای روشها و  است و انتظار می رود بانکهای کشورمان به سمت مدیریت ریسک بانکها مبدل گردیده

  گام بردارند. الگوهای مرتبط با مدیریت ریسک 
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