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 اهمیت مدیریت ریسک در شرکت بیمه

 2مجتبی کاظمی، 1محبوبه جعفری

 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان-1

 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان-2

 چکیده 

درجاتی از ریسک است، با این همه برخی ی ههای بشری دربردارندکوششی تقریباً همهریسک قلب هر فعالیتی است، 

ریسک در  کند.با توجه به ارزش آن تغییر می تنوع و مدیریت ریسک. های بیشتری را به همراه دارندها ریسکاز آن

دهد. در برابر خطرات ارائه می ایشرایط خاص محافظت بیمههسته اصلی یک شرکت بیمه است که آن شرکت تحت 

. مدیریت ریسک به عنوان یک کاربرد های کارآمد مدیریتی استمدیریت ریسک در حقیقت جزو کلیدی در سیستم

های شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، از بین بردن یا محدود کردن ریسک مداوم از رویکردهای مدیریتی، روش

سازی مفهوم مدیریت ریسک است. هدف مقاله مطالعه و سیستم مقاله اصلی شده، شناخته شده است. موضوعمشاهده 

ها و ابزارها برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک شرکت بیمه با انواع خطرات موجود در شرکت بیمه است. روش

اطالعات در مورد توسعه ریسک، محاسبه شرکت بیمه مشخص شده است. برای اهداف مدیریت ریسک، مقاله اهمیت 

 کند.گذاری را برجسته میحق بیمه، قیمت بیمه محصول، تخصیص ذخایر، سرمایه

 های مدیریت ریسکریسک، مدیریت ریسک، روشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه . 1

لب سود یا از یک کسب و کار در قاشان تانتظاراها های تعاملی و دانش بازار، سازمانتحلیل و بر مبنای ترکیبی از تجزیه

کنند. بایستی در نظر داشت کسب و ثیرات آن بر مجموعه اهداف کسب و کارشان ارزیابی میأزیان ناشی از ریسک و ت

های گیرد، بنابراین همواره با یک سری محدودیتها شکل میای از قراردادها و توافقنامهکار هر سازمان با مجموعه

ها الزم است تا گزارشات . به منظور کنترل و تحقق این محدودیتاستتلف تحمیلی، مواجه جوانب مخ کمی و از

منظمی از روند اجرای فرآیندهای سازمان تهیه شود و در صورت مشاهده هر گونه انحرافی بایستی دالیل مشخص چرایی 

ها و ها با در نظر گرفتن محدودیتگران، سازمانها تعیین گردد. به کمک این گزارشات و بررسی تحلیلو چگونگی آن

ل ریسکی سازمان کافی ئها هرگز برای حل مساکنترل ،وجوداین  . بانمایندمندی مشتریان عمل میدر جهت رضایت

های زیاد تنها آزادی عمل و قدرت نیستند. به همین دلیل بسیاری از نظریه پردازان دانش بر این عقیده هستند که کنترل

فراهم  گیرانهای کنترلی اطالعات الزم را برای تصمیمنمایند. بنابراین بهتر است سیستمها را سلب میسازمانمانور 

ها نیز با دانش خود این اطالعات را تعبیر و تفسیر نمایند. در غیر اینصورت اطالعات، بدون دریافت دانش آورده و آن

 (.1385کاران، و هم ت )جعفریمفید و کاربردی از آن بی فایده اس

ن ویژگی غیر منتظره به معنی غیر قابل پیش بینی بود ست.اوسان غیر منتظره منجر به زیان نه طور کلی ریسک به مفهوم ب

گذاری نیز ریسک را شود. فرهنگ لغات سرمایهه ریسک تعبیر مینبینی به معنی هزینه، است، زیرا نوسان منفی قابل پیش

مدیریت ریسک یک  (.1393سعادت جوی و علی رحیمی، ) دانده قابل محاسبه است میگذاری کزیان بالقوه سرمایه

رویکرد علمی برای مسئله ریسک است که هدف آن کاهش و از بین بردن خطرات پیش روی مشاغل است. اکنون به 

های روز در سازمانها شناخته شده است. مدیریت ریسک همیشه موضوعی به عنوان عملکرد مهم کلیه مشاغل و سازمان

تجاری است. این یک فرآیند مستمر برای هر شرکت از جمله شرکت بیمه است. مدیریت ریسک ویژگی خاص خود را 

شود، فعالیت بیمه ها دیکته میدر شرکت بیمه دارد، که توسط این واقعیت که همراه با خطرات موجود برای سایر شرکت

کنند. اهمیت آن نیز به های بیمه خطرات را مدیریت میخاص است یا شرکتمربوط به ارائه حمایت در برابر خطرات 

یابد. صنعت بیمه در حال توسعه پویا است، روند ادغام و تحصیل را دلیل برخی از روندهای معمول بازار بیمه افزایش می

های به طور کلی، در دهه شود.سازی بازارها ظاهر میطی کرده، در حال ادغام در بازارهای جدید، توزیع و دیجیتال

 (.2021)آندروا،  گذشته، توسعه اجتماعی و اقتصادی به میزان خسارات و تعداد دفعات بالیا افزایش یافته است

سازی مفهوم مدیریت ریسک شرکت بیمه، انواع ریسک و عوامل احتمالی مرتبط با تغییر هدف مقاله مطالعه و منظم

 .ها استبرای مدیریت ریسک بیمه هاارابز و هاروشضعیت ریسک و همچنین و
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 . چارچوب نظری2

 . ریسک در بیمه1.2

. بیمه در برابر بسیاری از خطرات، که تحت پوشش های شرکت بیمه متناظر استمشخصات ریسک در بیمه با ویژگی

مانند تگرگ، طوفان، زلزله، دهد. بیمه غیر زندگی، خطرات ناشی از بالیای طبیعی قرارداد بیمه هستند، محافظت ارائه می

معنای قرار گرفتن در معرض زیان  به یسکراصطالح  دهد.سیل، آتش سوزی و مسئولیت شخص ثالث را پوشش می

تواند پیامدهای منفی تصادفی است و وقوع آن می ،تصادفی، خسارت، مرگ یا جراحت شخصی است. ریسک در بیمه

نبع مهمی از تئوری بیمه  دهد که محوادث ما را به سمت تئوری احتمال سوق میبرای بیمه شده داشته باشد. تصادف در 

تئوری احتمال مبنای ریاضی بیمه است. تئوری احتمال با یک واقعه  .است ویژه در مورد تئوری ریسک در بیمهبه

دهایی که در اثر انبوه کار دارد و رونتنها یک رویداد تصادفی است سر و تصادفی، با بررسی نکردن اثر متقابل علت که

کنند دهد و همچنین قوانینی که از طریق رویدادهای جمعی تصادفی راه خود را باز میشدن حوادث تصادفی رخ می

کند. وقایع تصادفی با شخصیت انبوه دارای یک فرکانس مطلق هستند، به عنوان مثال، تعداد مواردی که مورد کشف می

وقوع چیزهایی با عالمت مشخص اتفاق افتاده است. زمانی که این فرکانس برای همه عالقه ما هستند رخ داده است یا 

در بیمه، براساس مشاهدات تاریخی و با توجه به مجموع  آید.شود، یک فرکانس نسبی بدست میموارد یا کل اعمال می

 گیرند.آینده در نظر میهایی برای کنند و ذخیرهشوند که حق بیمه را محاسبه میهایی تولید میآماری، شاخص

با انعقاد قراردادهای بیمه و پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه مسئولیت خسارات ناشی از حوادث را با توجه به شرایط تعیین 

گیرد. یا از طریق انعقاد قرارداد بیمه، پوشش عواقب وقوع حوادث غیر منتظره از شده در قراردادهای بیمه بر عهده می

 ننده خطرات است.کشود و شرکت بیمه نوعی جمعقل میگر منتبیمه شده به بیمه

کند و ذخیره، شدگان هنگام انعقاد قرارداد، شرکت بیمه، حق بیمه را محاسبه میبه منظور انجام تعهدات نسبت به بیمه

مورد توسعه خطر و های تاریخی در دهد. حق بیمه بر اساس دادهاختصاص میگذاری، بیمه اتکایی و غیره را سرمایه

شود. ممکن است در یک سال معین، میزان غرامت پرداختی بیش از حد غرامت پرداخت شده در گذشته، محاسبه می

جاد می شود که در ای یسککند، یک رمنتقل میگر ای که بیمه شده به بیمهانتظار باشد. بدین ترتیب، از خطرات اولیه

گر قادر به انجام مسئولیت شود. ماهیت آن این است که مشخص نیست آیا بیمهر نامیده میگبیمه یسکرادبیات بیمه، 

نجام دهد تواند فعالیت خود را با موفقیت اپذیرفته شده در قبال اشخاص بیمه شده و اشخاص حقوقی است و یا اینکه می

گر نتواند به تعهدات خود در قبال بیمه شده گر در صورتی است که بیمهخطر بیمه یا به عبارت دیگر، ،(2021)آندروا،

شود که ه میجگری، ریسکی است که شرکت بیمه به علت صدور قراردادهای بیمه با آن مواریسک بیمه عمل کند.

ند شامل ریسک گیرطبقه قرار می نهای که در ای شود ریسکای میی خاص بیمههر رشته ششامل خطرات تحت پوش

دید جذخایر و طراحی و توسعه محصول  نگذاری، ریسک خسارات، ریسک ظرفیت نگهداری، ریسک تعییقیمت
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بیانگر  عریسک در واق نای غیر زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است ایهای بیمهریسک برای شرکت نشوند ایمی

سرمایه مورد نیاز توانگری برای  .است نت وی در دوره معیش تعهداشگر برای پوها و ذخایر بیمهبیمه حق فایتک معد

)ماجدی و  شودآمیز محاسبه میجعهبیمه، ذخایر و حوادث فا ریسک بر اساس سرمایه مورد نیاز برای ریسک حق نای

 (.1391 همکاران، 

 

 های مشترک برای شرکت های بیمهانواع ریسک. 2.2

ری، ریسک گذاریسک سرمایه نویسی،ریسک پذیره عبارتند از ریسک فنی بیمه،های شرکت بیمه انواع اصلی ریسک

 اداری.-عملیاتی و ریسک اقتصادی

 

 . ریسک فنی بیمه1.2.2

های ذاتی شرکت بیمه است. این ریسک محدود به انحراف بین نیاز مورد ترین ریسکریسک فنی بیمه یکی از مهم 

های ناشی از وقوع خطر است. این خطری است که شرکت بیمه برای پوشش آسیبانتظار و نیاز واقعی منابع یک شرکت 

و  توان با حق بیمه خالص مربوطهکند که طی یک دوره زمانی ضرر کل در رابطه با توسعه ریسک را نمیبیمه آشکار می

 (.2003 ضرر وجود دارد )دراگانو،پوشش داد ، که به موجب آن برای شرکت از توسعه ریسک  ذخایر موجود

ها در رابطه با شرکت بیمه بکار برد. هزینه ای یک نوع خاص بیمه یا کل گروهاصطالح کل را باید به عنوان گروه بیمه بر

ای توسعه ریسک ممکن است شامل غرامت بیمه در مورد مطالبات خسارت دیده و مطالبات پر شده یا مطالبات پر نشده

ها شامل هزینه مدیریت مطالبات که مربوط به توسعه ریسک د، باشد. این هزینهانکه در پایان دوره قبلی پرداخت نشده

شود. ذخایر های مربوط به توسعه ریسک توسط حق بیمه خالص فنی و ذخایر فنی پوشش داده میهزینه شود.است، می

ه کنار بگذارد. وجود گر مجبور است به منظور تضمین تعهدات مالی خود در قبال بیمه شدفنی مبالغی هستند که بیمه

 گذارد.ذخایر فنی عاملی است که بر ریسک فنی بیمه تأثیر می

شوند. اینها عواملی وجود ریسک فنی بیمه به دلیل تأثیر انواع مختلف عواملی است که عناصر ریسک فنی بیمه نامیده می

ارزش واقعی زیان کل از مقدار هستند که به دلیل انحراف خطر تصادفی یا خطر نوسانات تصادفی است. در این مورد، 

دهد. هنگامی که شود، زیرا بیشتر در تعداد و یا در میزان خسارت به طور تصادفی رخ میبینی شده آن منحرف میپیش

گذارد، یک خطر انباشت وجود دارد و در صورت ضرر و موضوعات بیمه شده اثر می یک رویداد بیمه بر تعداد زیادی

 فاجعه است. یسکر زیان غیرمعمول زیاد به شرکت بیمه،

. شودعیت خطر پس از ارزیابی ریسک است که ریسک تغییر نامیده میگروه دیگری از عوامل مربوط به تغییر در وض

. در این حالت، انحراف مقدار واقعی زیان کل از حد د که ریسک خطا نام داردوامل ممکن است به دلیل خطا باشسایر ع
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ممکن است اطالعات ناقص، اشتباه و از  دیگر انتظار آن ممکن است به دلیل ارزیابی نامناسب توسعه ریسک باشد. دالیل

محاسبه شده توسط  اشتباه های پردازش آماری نادرست و حق بیمه، روشکیفیتبی اطالعاتند یا دست رفته باش

 کارمندان شرکت باشد.

 

 نویسی. ریسک پذیره2.2.2

در ادبیات زبان انگلیسی، ریسک تواند عاملی باشد که بر ریسک فنی بیمه تأثیر دارد. ریسک پذیره نویسی همچنین می

ها برای منابع حق بیمه و اندوختهگر است وقتی که به شود این ریسک متوجه بیمهپذیره نویسی با ریسک فنی مشخص می

نویسی به عنوان ریسک حق بیمه، یسک پذیرهر دست نیابد. های آنمتحمل شده و موارد مرتبط با هزینه پوشش خسارات

 (.2007، ریسک ذخیره یا اندوخته و ریسک فاجعه شناخته شده است )داف

 

 گذاری. ریسک سرمایه3.2.2

هایی از پول نقد حق بیمه پرداختی از محل ذخایر فنی است. در موقت، شامل قسمتهر شرکت بیمه دارای وجوه رایگان 

ای که وجوه در دسترس هستند، شرکت بیمه معموالً بخشی از آن را به منظور تحقق یک درآمد متناظر طول دوره

کنند، گذاری میزندگی سرمایههای بیمه غیر گذاری که در آن شرکتکند. به طور کلی، انواع سرمایهگذاری میسرمایه

گذاری در امالک و مستغالت )زمین و های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، سپرده و سرمایهگذاری در داراییسرمایه

تواند تهدیدی جدی برای نتایج شرکت باشد. در همان زمان، سود گذاری میضرر ناشی از سرمایه ساختمان( هستند.

تواند برای پوشش زیان در توسعه نامناسب ریسک بیمه و برای ایجاد دهد و میرا ترجیح می گذاری نتایج مالیسرمایه

 مزیت رقابتی بیش از سایر فعاالن بازار استفاده شود.

 

 . ریسک عملیاتی4.2.2

کسب ها و فرآیندهای مدیریت و هدایت مایت یا ناکارآمدی افراد و سیستفک مریسک عملیاتی شامل زیان ناشی از عد

های مالی جهانی بر ضعف نادیده انگاشتن ریسک عملیاتی یعنی، بحران(. 1396و گرامی،  )رحمتیان وکار است

ها با آن سازمانی که سازمان های بروناز ریسکتر گستردههای ناشی از اقدامات افراد، سامانه فرآیندها و درک ریسک

صورت ریسک به الًزیان یا سایر پیامدهای نامطلوب است. معمو و آسیب صدمه، ریسک، دارد. شوند تأکیدمواجه می

اجه ناخواسته با تواند به فرض موشود، اما اشتباهات قضاوتی و نگهداری نادرست دفاتر حسابداری نیز میخطر تعریف می

ده است که هایی از ریسک عملیاتی را بیان کردر مقاله خود نمونه (2007) (. داف2008، چورافسریسک منجر شود )

عبارت است از: ضررهای ناشی از سخت افزار، نرم افزار و مسائل ارتباط از راه دور، خطاهای سیستم اطالعاتی، تقلب، 
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محصوالت بدون مجوز فروش، اختالف نظارتی، سواستفاده از اطالعات محرمانه، آسیب رسیدن به اموال شرکت در 

 نتیجه بالیای طبیعی .

 اریاد-. ریسک اقتصادی5.2.2

های بیمه تمایل به ها جایگاه مهمی در برنامه فنی بیمه محصوالت بیمه دارند. با توجه به رقابت در بازار، شرکتهزینه

گذارند. در رابطه با ها دارند زیرا مستقیماً بر قیمت محصوالت ارائه شده تأثیر میحفظ و نگهداری سطح پایین هزینه

آید که در یک کند که برای یک شرکت زمانی بوجود میاداری را آشکار می -اقتصادیها، شرکت بیمه ریسک هزینه

 (.2013)دیوسکی،  های اداری واقعی کافی نیستدوره ثابت درآمد خدمات ارائه شده برای پوشش هزینه

 

 . مدیریت ریسک در شرکت بیمه3.2

با عدم قطعیت همراه است که در صورت  هایی کهمدیریت ریسک پروژه عبارتست از مدیریت رخدادها یا وضعیت

مدیریت ریسک یکی از  (.1999) اس سی وارد،  پیشامد بر یکی از اهداف پروژه تأثیر مثبت و یا منفی خواهد داشت

این ها بر که متخصصان و دست اندرکاران مدیریت پروژه شود، چراها محسوب میترین شایستگی مدیران پروژهمهم

باشند، مدیریت پروژه معادل مدیریت ها و شرایط رقابت همواره در حال تغییر میآوریدنیای امروز که فنکه در د باورن

اش به خودی خود ای مدیریت ریسک را به نحو مطلوبی به سرانجام برساند، پروژهباشد. یعنی اگر مدیر پروژهریسک می

آمیز  اختیاری نیست؛ بلکه برای مدیریت موفقیت اهدافش را محقق خواهد نمود. مدیریت ریسک پروژه یک فعالیت

های پروژه کارگرفته شود و در نتیجه، باید در برنامهها بهیک پروژه، ضروری است. مدیریت ریسک باید در تمام پروژه

ای از تمام جوانب مدیریت پروژه در هر از اینرو، مدیریت ریسک به بخش یکپارچه. و اسناد عملیاتی گنجانده شود

 (2010)مولساهی،  گرددحله و در هر گروه فرآیندی تبدیل میمر

منظور ه های پروژه، بمدیریت ریسک فرآیندی سیستماتیک در شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش در برابر ریسک 

مدیریت . پیامدهای ناگوار بر اهدا پروژه می باشدع سازی نتایج و وقایع مثبت و کاهش احتمال یا اثرات وقوبیشینه

کند. این روندی است که در آن شرکت بیمه به طور ریسک نقش مهمی در مدیریت استراتژیک شرکت بیمه ایفا می

کند و ها مطالعه میها، اشکال کنترل و تأمین مالی ریسک و کاربرد ترکیبی آنها، تکنیکسیستماتیک از طریق روش

لوگیری از خطر، کاهش خطر با جلوگیری و کنترل زیان، های جکند. کنترل ریسک شامل روشریسک را مدیریت می

تواند های بیمه میشرکت یسکرتامین مالی . است به عنوان مثال، اقدامات برای کاهش فرکانس و میزان خسارات وارده

توجه  اجتناب از ریسک با های مشترک، بیمه مجدد، انتقال ریسک مانند انتقال مالی جایگزین تحقق یابند.از طریق بیمه

های ها و سیاستای برای موضوع، با توجه به نتایج، تخصص، فرصتهبه یک نوع بیمه، پوشش خطرات، ارائه پوشش بیم

تواند شود. متنوع سازی میشرکت امکان پذیر است. کاهش ریسک عمدتاً از طریق اقدامات پیشگیرانه و تنوع حاصل می
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اتکایی در  هایتر بیمهتحت پوشش، دامنه سرزمینی و مشارکت فعالهای عملی، افراد، خطرات با گسترش انواع بیمه

گر حاصل شود. در بیمه، این به طور عمده شامل گسترش ریسک برای کاهش، تثبیت و تعادل ای بیمههای بیمهبرنامه

 ریسک است.

همچنین میزان آن را کاهش کلید کنترل ضرر، کشف علل وقوع خسارت است تا از تکرار دوباره آن جلوگیری شود و 

تمرکز تر و مکرر اولویت داده شود و دهد. این کار مستلزم این است که به منابع خسارت بیشتر مانند خطرات سنگین

 مدیریت ریسک یک روند در حال تکامل مداوم با مراحل جداگانه است.  سازی استراتژی پیشگیری است.اصلی در بهینه

که اهداف  شودخی پارامترهای اساسی مرتبط با مدیریت ریسک انجام میمرحله اول با هدف ترسیم بر ❖

، اهداف شرکت باید از طریق مدیریت ریسک، وظایف خاص مدیریت ریسک، استراتژیک شرکت است

برخی اهداف عبارتند از: سوددهی، خلق ارزش، دستیابی به  مشارکت در مدیریت ریسک حاصل شود.

 (.1397مورد نظر )نظری و همکاران،  ه سهم بازارتوانگری مالی مطلوب، دستیابی ب

مرحله دوم شناسایی خطرات ذاتی شرکت بیمه است. برای این منظور شناختن محیط داخلی و خارجی شرکت  ❖

آوری اطالعات به روز کافی در مورد خطرات ناشی از منابع مختلف ضروری است. کار گروهی توسط و جمع

های مختلف در داخل و خارج از شرکت مورد نیاز است. همراه با بخش با متخصصانمدیر ریسک شرکت 

شناسایی تمام خطرات، بسیاری از عوامل مؤثر در وقوع خطرات باید تشریح شود. در این موضوع، شناختن 

ها تجزیه و تحلیل شرکت بیمه نیز مهم است. این روش ها با توجه به مشخصاتروش مناسب یا ترکیبی از روش

SWOT (.2005هستند )رومیک و ریچارت،  یس شناسایی ریسکو ماتر 

ها برای تعیین عواقب احتمالی مرحله سوم در فرآیند مدیریت ریسک،  تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک ❖

ها در تجزیه و تحلیل ریسک، برای برجسته کردن عواقب خطرات رخ داده یا دالیل وقوع آن خطرات است.

های روش(. 2005رومیت و ریچارت، پایین یا رویکرد پایین به باال استفاده کرد )توان از رویکرد باال به می

خطر معرض یا جریان وجه نقد در  خطر معرض ها وجود دارد، مانند ارزش درمتفاوتی برای ارزیابی ریسک

ی تأثیر از روش شبیه سازی مونته کارلو برای ارزیاب بخش مالیبرای ارزیابی ریسک بازار در  ،مورد استفاده

 شود. انواع خطرها استفاده می

 مرحله چهارم، توسعه برنامه مدیریت ریسک است. ❖

مرحله پنجم، مرحله نظارت و بررسی برنامه مدیریت ریسک است که باید توسط آن تعیین شود که آیا  ❖

یر کرده های تصویب شده قابل فهم و اجرا هستند و آنچه باید در برنامه و در روند مدیریت ریسک تغیرویه

 ؟یا خیر است

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

 

های انجام شده بررسی ناپذیر است و ممکن استباید به این نکته توجه کرد که فرآیند مدیریت ریسک فرآیندی پایان

 .ین شودمراحل پیش در مرحله پنجم سبب تجدید ارزیابی
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 گیری. نتیجه3

های بیمه برای حفظ جایگاه خود و ماندن در ها و مشاغل به خصوص شرکتدر بازار رقابتی کنونی، تمامی سازمان

مدیریت ریسک فرایندی صحنه رقابت نیاز دارند که خطرات و پیامدهای ناشی از تصمیمات را به حداقل ممکن برسانند، 

های هنگفتی را گرانی که سرمایهو برای جامعه به عنوان بیمهشدگان داران شرکت بیمه و برای بیمهاست که برای سهام

مدیریت ریسک یک فرآیند مداوم و در حال تحول است که شامل تجربیات و متخصصان  کنند مهم است.اداره می

 تواند اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات مناسب و انجام اقدامات برای کاهشو می های مختلف استشایسته در زمینه

و نظارت بر توسعه  فنی بیمه یسکرها باشد، بر روی و باید همراه با خطرات ذاتی سایر فعالیت ریسک را فراهم آورد

ریسک جمع کل مجزا، محاسبه حق بیمه کافی و تخصیص ذخایر کافی تمرکز کند. پیشگیری و محدود کردن ضررها 

شرط اعمال گذاری بهینه باید بدون قید و ایی و سرمایههای بیمه اتکای در مدیریت ریسک دارد. برنامهاهمیت ویژه

ها و حفظ سطح بهینه از ها و همچنین بهینه سازی هزینهعملیاتی احتمالی و جلوگیری از آن شوند. پرداختن به ریسک

 ضروری است. نیز امری های اداریهزینه
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