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 مهموسسات بیریسک تحمل تعیین حدود بعنوان ابزاری برای  اشتهای ریسک ارائه چارچوب 

 

 1خانیمحسن قره

 

 

 چکیده

های مالی جهانی، اشتهای ریسک و مدیریت ریسک سازمانی را به عنوان مفاهیم مهمی موورد توجوه اورار بحران

موسسوات  به ویژه ی مالیهاسازمان تمامی حیاتیهای مدیریت ریسک سازمانی بخشی از رویهامروزه، داده است. 

های روزانوه گیریانود و در تمومیمتوجه زیادی را معطوف مدیریت عدم اطمینوان و ریسوک کردهکه بیمه است 

هایی که ریسک برستیابی به اهداف سازمان کند تا در جهت دها کمک میها به آنپذیرش ریسک از سایر سازمان

های بیمه باید به این سوال اساسی کند، تمرکز کنند. در این راستا، مدیران ارشد سازمانمی ها را تهدیداهداف آن

ها اابل پذیرش است. اشتهای مجموع ریسک ازو یا بزرگ پاسخ دهند که چه میزان ریسک از هر ریسک انفرادی 

یوا یسوک اگر اشوتهای ر خلق ارزش، مایل به پذیرش آن است.برای بقا و ریسک یعنی مقدار ریسکی که سازمان 

تحمول به درستی تعیین نشود ممکن است منجر به عدم نیل بوه اهوداف و سطوح تحمل ریسک موسسات بیمه 

و بیانیه اشوتهای ریسوک، کلیودی بورای اتموال  بچارچو های اابل توجه و در نهایت ورشکستگی شود.خسارت

تعیین اشتهای ریسک در  وریت ریسک سازمانی مدیها هستند. لذا آنبا مدیریت ریسک  موسسات بیمهاستراتژی 

اجوزای ن حضوور و نهادهای ناظر تبدیل شده کوه نتیجوه آ هاآنهای بیمه، به یکی از مهمترین چالش موسسات

این مقاله،  هدف. است IIمدیریت ریسک سازمانی در رکن سوم رهنمود توانگری مالی  "انطباق"و  "دهیگزارش"

یگاه آن در چوارچوب مودیریت ریسوک بیمه و تعیین جا موسساتهای عملی تعیین اشتهای ریسک تبیین جنبه

 "مالی خود ارزیابی ریسک و توانگری"مدل ضمن معرفی است. همچنین  IIتوانگری مالی و مدل  Cosoسازمانی 

 .بحث می شودتعیین اشتهای ریسک  جایگاه

 

مدیریت ریسک سازمانی، اشتهای ریسک، بیانیه  اشهتهای ریسهک، سهحم  حمه  کلمات کلیدی: 

 (ORSA) "خودارزیابی ریسک و  وانگری مالی"، مدل IIریسک، حدود ریسک،  وانگری مالی 

 

 

 مقدم  .1

ی مدیریت ریسک را به مسئلهای ویژهتوجه  جهان در سرتاسر موسسات بیمهارشد  مدیراندر طول دهه گذشته، 

بوه نقوش  معطووف موسسات بیمه های مدیریت ریسک سازمانیِاند. بسیاری از این برنامهمعطوف نمودهسازمانی 
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تر جدید است. یک چارچوب مدیریت ریسوک گیرانهدفاعی یعنی تالش برای کنار آمدن با الزامات انطباای سخت

هایی که سورمایه را بویش از گذارییهگری ضعیف، مخارج باال یا سرمایآور بیمهتواند بر تأثیرات زیانسازمانی نمی

بوازی  تواند نقش حیاطی در تقویت آگاهی نسبت به ریسوکدهند، غلبه کند، اما میحد در معرض خطر ارار می

کند و ابزارها و فرآیندهای کاربردی برای جاانداختن رفتار هوشیارانه نسبت به ریسک در تممیمات روزمره فراهم 

گران در بکارگیری موثر مدیریت ریسک سازمانی ناتوان شاید به طور تعجب برانگیز بیمه. در بسیاری از موارد کند

کار خوود ضوروری و معنوای ا ولی کارشوان وها به اشتراک گذاری یا انتقال ریسک را در کسوبهستند، زیرا آن

سوازمانی گذاری بور روی یوک عملکورد مودیریت ریسوک ی موفقی که در حال سورمایهموسسات بیمهدانند. می

هوای گوذاران و آاان کار اسوت. اانونوکنند که مدیریت ریسوک مهوارت ا ولی کسوبمتمرکز هستند، ادعا می

گذران و تا حدی بندی متقاضی رویکرد شرکتی نسبت به مدیریت ریسک هستند. اما ذینفعان سنتی، سرمایهرتبه

گوذاران و اانون .(Onorato, 2005تند )سازمانی هسدر جستجوی یافتن ارزش در مدیریت ریسک  گذارانبیمه

بهتری از فرآیندهای مدیریت ریسک سازمان، از جمله نظارت توسط هیئوت  ربط به تو یفهای ذیسایر سازمان

مودیریت ریسوک موؤثر  های حیواتی بورای برناموهاشتهای ریسک و سطوح تحمل ریسک مؤلفه مدیره نیاز دارند.

خلوق ارزش،  هستند. اشتهای ریسک، در سطح هیئت مدیره، مقدار ریسکی است که سوازمان بوا هودف سازمانی

ها ، سوازمانمودیریت ریسوک سوازمانیبوا ظهوور  .(COSO, 1992; IIA, 2010) مایل به پوذیرش آن اسوت

 ,RIMS)ند اهای اشتهای ریسک و سطوح تحمل ریسک را توسعه دادهی خود از بیانیهشناخت، کاربرد و استفاده

2012).  

ترین وظایف است،  زیرا یکی از سخت موسسه بیمه( در RAF) 2چارچوب اشتهای ریسک تعیین و جاانداختن

. ایجاد کندسازی زیرساختی است که شرکت را متعهد خواهد نمود که خود را کنترل این کار به معنی پیاده

 است. تا حد زیادی کار جدیدیچارچوبی که حدود یا ترجیحاتی را حول تممیمات خود ارار دهد، برای شرکت 

 به این دلیل که بحران مالی جهانی، اشتهای ریسک و مدیریت ریسک سازمانی را به عنوان مفاهیمی در حال

ها یکتایی وجود ندارد که برای همه شرکتباید توجه داشت که هیچ چارچوب توسعه مورد توجه ارار داده است. 

و  "دهیگزارش"شامل اجزای  ایجاد شده، 3کوزوچارچوب مدیریت ریسک سازمانی که توسط  مناسب باشد.

 یاست. این مسئله نشان دهنده IIتوانگری مالی  رهنموداست. گزارش دهی و انطباق رکن سوم در  "انطباق"

و سازگاری  موسسات بیمهتوجه نهاد ناظر توانگری به مسئله مدیریت ریسک سازمانی و تعیین اشتهای ریسک 

 .(North American CRO Council, 2013)مدیریت ریسک سازمانی با این رهنمون است 

سطح توانگری تأثیر اابل توجهی بر اخیر دهد که بحران مالی ( نشان می2010) 4ای توسط الون و پروتتیمطالعه

% سطح  300که پیش از بحران در سطحی باالی  داشته است. سرمایه توانگری مالی وااعی موسسات بیمهمالی 

مختلفی به  موسسات بیمهبه میزان چشمگیری سقوط کرد.  2008و  2007در سال  بود،توانگری مالی الزامی

سرمایه توانگری مالی و یا کمتر از آن نزول کردند. مشاهدات یافت شده در  5سطح حداال الزامات بدون پوشش

هرکدام به میزان متفاوتی در طول بحران اخیر محتمل زیان  موسسات بیمهدهد که ت اخیر نشان میمطالعا

                                                           
2Risk appetite framework (RAF) 
3Committiee of sponsoring organizations of the treadway Commission (Coso) 
4 Laeven & Perotti 
5Bare minimum requirement 



 

3 
 

 و نهادهای موسسات بیمههای به یکی از مهمترین چالش موسسات بیمهاند. لذا مسئله مدیریت ریسک در شده

 است. IIناظر تبدیل شده که نتیجه آن حضور مسئله مدیریت ریسک سازمانی در ارکان توانگری مالی 

توان از یک دورن بخشی دایقی در مورد حاکمیت ریسک و مزایایی که می های( بررسیFSBهیئت ثبات مالی )

های این انجام داده است. یافتهچارچوب اشتهای ریسک جا افتاده و کامالً عملیاتی در شرکت استخراج نمود را 

عنا ر کلیدی  FSB. ا ول شد 2013 در نوامبر 6"چارچوب اشتهای ریسک موثر ا ول"انتشار  بررسی منجر به

ها ( تعریف نقش4( حدود ریسک، )3( بیانیه اشتهای ریسک موثر، )2( چارچوب موثر اشتهای ریسک )1را برای )

 (.Delloitte, 2013ه تعیین نموده است )های مدیران ارشد و هئت مدیرو مسئولیت

( نیز پیشروی این بازی بود و مفاهیم اساسی و الزامات مربوط به اشتهای IAISانجمن بین المللی ناظران بیمه )

( 2013و بازبینی شده در اکتبر  2011)منتشر شده در اکتبر  7"ا ول اساسی بیمه"ریسک و سطوح تحمل را در 

تر در مورد المللی ادامه دارد. الزامات خاصاین موضوع همچنان در سطح ملی و بینتهیه نمود. کار بر روی 

های فعال چارچوب متداول نظارت گروه"اشتهای ریسک و سطوح تحمل برای مشاوره در آخرین نسخه 

 (.  ,2013Delloitteارائه شده است ) IAISتوسط  8"المللی بیمهبین

های تووانگری پردازیم و سپ  مدلیت ریسک سازمانی بر اساس مدل کوزو میدر این مقاله، ابتدا به معرفی مدیر

خود ارزیابی ریسوک و "نماییم. در بخش بعد به تشریح مدل مالی و جایگاه مدیریت ریسک سازمانی را مطرح می

لی که مراح سپ نماییم. پرداخته و نقش تعیین اشتهای ریسک سازمان را در این مدل بازگو می 9"توانگری مالی

شود و نیز جزئیات چارچوب اشتهای ریسوک را بیوان سازی یک چارچوب اشتهای ریسک میباعث تعیین و پیاده

های ذینفعان نسوبت بوه دیدگاه ارائه کرده وهای اشتهای ریسک موسسه بیمه را خواهیم کرد. یک نمونه از بیانیه

 کنیم.ریسک را بررسی میها در ابال اشتهای ها و مسئولیتچارچوب اشتهای ریسک و نقش

 

 مدل کوزو -مدیریت ریسک سازمانی .2

ها را به کند و سازمان باید آنها را تهدید میپیوندند که اهداف آنهایی به واوع میوکار روزمره، ریسکدر کسب

هایی به دستورالعملی حیاتی در سازمان 10(ERMبهترین شیوه مدیریت کند. امروزه، مدیریت ریسک سازمانی )

اند. تبدیل شده است که خود را واف مدیریت عدم اطمینان و تأثیر آن بر دستیابی به اهداف سازمانی کرده

کند تا در جهت دستیابی به اهداف سازمان، هم از منظر عملیاتی ها کمک میبه سازمان مدیریت ریسک سازمانی

سازی کامل مدیریت ریسک برای پیاده .(RIMS, 2012)ها تمرکز کنند ترین ریسکو هم استراتژیک بر مرتبط

سازمانی در یک سازمان، مدیریت و هیئت مدیره باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که در پیگیری این اهداف 

هدف استراتژی مدیریت ریسک (. Rittenberg & Martens, 2012چه میزان ریسک اابل پذیرش است )

 ,Hoyt &Liebenberg)یع ریسک منابع مختلف است سازمانی کاهش تالطم از طریق اجتناب از تجم

به دالیل متعددی  موسساتکنند که مدیریت ریسک سازمانی برای متخممان دانشگاه و  نعت ادعا می. (2011

وری سرمایه، کاهش از طریق کاهش تالطم سود و ایمت سهام، افزایش بهره مدیریت ریسک سازمانی مفید است.

                                                           
6Principles for an effective risk appetite framework 
7Insurance Core Principles 
8Common Framework for the Supervision of Internationally Insurance Active Groups 
9 Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 
10 Enterprise Risk Management (ERM) 
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 ,Lamکند )های مختلف مدیریت ریسک کمک میهای سرمایه خارجی و ایجاد هم افزایی بین فعالیتهزینه

2001; Meulbroek, 2002; Beasley, Pagach & Warr, 2008 .) 

 11ی کنتورل داخلویکوزو با موفقیت چارچوب یکپارچه انی،پیش از معرفی چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک سازم

و  معرفی کرده بود. اما پ  از مشاهداتی در مورد نیاز به یک چارچوب بورای شناسوایی،ارزیابی 1992را در سال 

یوک چوارچوب بورای ارزیوابی و بهبوود مودیریت  یبرای توسعه 2001ای را در سال پرواه مدیریت موثر ریسک،

بوه اتموام رسوید  2004چارچوب در سال  12آغاز نمود که طی همکاری با پرین  واتر هاوس کوپرریسک سازمانی 

(Eikenhuot, 2015.) 

هوا و اسوت، اموا تنهوا کواربر نهوایی ابزارآن تیم ریسک مالوک متودولوای مدیریت ریسک سازمانی در چارچوب 

کار ور کسوبدو عملیوات جرا ، ااتژیسازمانی باید در سه سطح استر نیست. در عمل مدیریت ریسکآن های رویه

 سوت.تمویری از سه بعد مدل مدیریت ریسک سازمانی کووزو ا 1شکل  .(Onorato, 2005)به کار گرفته شود 

 چهوار دسوته هودف در بواالی مکعوب نشوان داده شوده اسوت. وورت اولین بعد دستیابی به اهداف است که به

. اهداف مربووط بوه کندپذیر میانی را امکانمدیریت ریسک سازمهای جداگانه بندی اهداف تمرکز بر جنبهدسته

وادث حوکه اهداف استراتژیک و عملیاتی منووط بوه دهی و انطباق در حیطه کنترل سازمان است، درحالیگزارش

ریت به هم مرتبط مدی یخارجی هستند که همیشه تحت کنترل سازمان نیستند. دومین بعد شامل هشت مؤلفه

ای که مودیریت شورکت را اداره ها از شیوهشود. این مؤلفهاست و در جلوی مکعب نشان داده می ریسک سازمانی

شوند. واحدهای نهاد در بعد سوم در طرف راسوت بوه کند استخراج شده و درون فرآیند مدیریت یکپارچه میمی

رکز بور تمامیوت مودیریت بعدی مدل مدیریت ریسک سازمانی توانایی برای تم اند. تمویر سهتمویر کشیده شده

ر زیور هو، واحدهای شورکت یوا هااهداف، مولفهی ریسک سازمانی یک سازمان در تمام سه بعد،یا از طریق دسته

 .(Coso, 2009) کشد مجموعه دیگر را به تمویر می

 
 ی مدیریت ریسک سازمانی کوزوچارچوب یکپارچ . 1شک  

های مدیریت ریسک در ختن ا ول و دستورالعملجااندا ترین کار چارچوب مدیریت ریسک سازمانی،ا لی

 (:Onorato, 2005) زیر استشامل موارد  آنهای اابلیت که کار استوتممیمات روزمره کسب

                                                           
11 Internal Control- Integrated Framework 
12 PrincewaterhouseCoopers 
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 شفافیت و بینش نسبت به ریسک 

 راستا نمودن استراتژی و اشتهای ریسکهم 

 سازماندهی ریسک و حاکمیت ریسک 

 ت گری، تأمین مالی، مدیریدر مورد عملکرد اکچوئری، بیمه ریگیمالکیت ریسک و فرآیندهای تممیم

  ریسک سازمانی و استراتژی

 هاهای چندگانه و شناخت فر تشناسایی و مدیریت ریسک 

 (هاها )مشوقفرهنگ ریسک و انگیزه 

 

  وانگری مالی و مدیریت ریسک سازمانی .3

در مقایسه با حق بیمه  ادره اشاره دارد. پ   های مالی به مقدار سرمایه موجودنسبت توانگری مالی در شرکت

در  بیان خواهد شد. II13توانگری مالی  رهنمودارتباط بین مدیریت ریسک سازمانی و  از تشریح توانگری مالی،

دارد. این مقررات برای حمایت از  مقررات متمرکزی برای توانگری  نعت بیمه وجود (EU)اتحادیه اروپا 

سیستم  (.Solvency II Directive, 2009اند )عدم توانگری  نعت بیمه وضع شدهمشتریان در برابر ریسک 

ایجاد شد و حاوی مجموعه معینی از الزامات توانگری مالی مشخص  1970یتوانگری مالی اتحادیه اروپا در دهه

یادی با مقررات تفاوت بسیار ز Iمقررات توانگری مالی  اجرا شد. I پرواه توانگری مالی ،2004شده بود. در سال 

توان به عنوان را می Iبود. توانگری مالی  14های توانگری مالیابل از آن نداشت، و تمرکز آن بر محاسبات حاشیه

سیستمی استوار با فهم آسان درنظر گرفت که پایش آن ارزان و کم هزینه است. نقطه ضعف این سیستم این 

 (McNeil et al., 2005احتاً مبتنی بر ریسک نیست )کار است و  رواست که اساساً مبتنی بر حجم کسب

آغاز شد.  2001در سال  II، پرواه توانگری مالی و نظارت مالی در  نعت بیمه برای تغییر وااعی مقررات

حال حاضر که درای خواهد شد مهبی جایگزین رهنمودهای اجرا شود، 2016در سال  IIکه توانگری مالی هنگامی

، نتر و بیشتر مشتری، نظارت مدرشامل حمایت به IIی توانگری مالی شود. اهداف کلیداز آن پیروی می

نها در مورد ت IIتوانگری مالی  شود.اتحادیه اروپا میدر گران المللی بیمهیکپارچگی بازار و افزایش راابت بین

گیرند رار میاتحت پوشش  IIر برنامه توانگری مالی الزامات سرمایه نیست. بسیاری از جوانب مدیریت ریسک د

 شوند.در سه رکن به شرح زیر توضیح داده میکه 

  الزامات سرمای 1رکن : 

و الزامات 15(SCR)تمرکز رکن یک بر الزامات سرمایه است. الزامات ا لی مبتنی بر الزامات سرمایه توانگری مالی 

شرکت وجود دارد. این فرمول باید  SCRی برای محاسبه ستانداردیهستند. فرمول ا16(MCRحداال سرمایه )

و ریسک  گری درمانریسک بیمه گری زندگی،گری غیرزندگی، ریسک بیمهریسک بیمههای مااول شامل حداال

بعد  SCR یعالوه بر این مجاز به استفاده از مدل داخلی خود برای محاسبه موسسات بیمهباشد.  17نکول شرکاء

های مشخص شامل ذخایر فنی با استفاده از یک تابع خطی از متغیر MCR اانونی هستند. هایاز کسب مجوز

                                                           
13Solvency II Directive 
14Solvency margins 
15Solvency capital requirement 
16Minimum capital requirement 
17Counterparty default risk 
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 .شودهای اداری و مالیات معوق محاسبه میهزینه ریسک، -در معرض -سرمایه های  ادره،بیمهمورد تعهد، حق

MCR  مقدار %45و زیر  %25باید باالی SCR  باای بماند. رکنI های هماهنگ برای همچنین شامل استاندارد

 (.Solvency II Directive, 2009هاست )ها و بدهیارزشیابی دارایی

  حاکمیت و نظارت :2رکن 

تواند یسئله ممشرکت است. این  حاکمیت و نظارت داخلی مدیریت ریسک، نیازمند استانداردهای باالتر رکن دو

م به های کلیدی سازمان اابل دستیابی باشد. در این سیستیگاهاز طریق ایجاد یک سیستم حاکمیتی در جا

های خود در مورد موضوعات مدیریت ریسک داده شده ناظران ادرت بیشتری برای به چالش کشیدن شرکت

ت را ملزم به است، که شرک (ORSA) "خودارزیابی ریسک و توانگری مالی"یک  یاست. این سیستم دربردارنده

 کندای میمایهایت منابع سرمطابق با الزامات سرمایه و کف هایش،ی با نگاه رو به جلو از ریسکانجام خود ارزیاب

(Solvency II Directive, 2009 .)هد شد.مورد این سیستم ارائه خوا در بخش بعد جزئیات بیشتری در 

  دهی و افشای اطالعات: ار قای گزارش3رکن 

ریق ر از طسطوح باالتری از شفافیت و وضوح هم برای ناظران و هم عموم جامعه است. این ام سههدف رکن 

 واهد بود.خیابی گزارش توانگری مالی و وضعیت مالی برای جامعه و گزارش نظارتی منظم برای ناظران اابل دست

کسب ای االنه برفملی و س گذاران به  ورتمجبور به تهیه گزارشاتی حاوی اطالعات ا لی برای اانون هاشرکت

ه بعات کمک دن اطالهدف از این افزایش شفافیت و باز بو اطمینان از ارائه بهتر وضعیت مالی شرکت خواهند بود.

 .(Solvency II Directive, 2009)انضباط بیشتر به  نعت بیمه است  فشارهای بازار برای تحمیل

دهی و مدیریت ریسک سازمانی کوزو بهبود گزارش دو هدف چارچوبطورکه در بخش ابل اشاره شد، همان

ها از هر دو این جنبه شود.مشاهده می 1در شکل  ل کوزوباالی مد یکه در رویه (Coso,2004)انطباق است 

طمینان امربوط باشد. اابلیت  IIی توانگری مال رهنمودتواند مستقیماً به می چارچوب مدیریت ریسک سازمانی

ی انطباق با است. جنبه انطباق مدیریت ریسک سازمانی برا رهنمود 3همترین جوانب رکن دهی یکی از مگزارش

 یر حیطهددهی و انطباق هر دو . گزارشکندتالش می هامقررات و اواعد وضع شده توسط حکومت اوانین،

چوب ز چاراسازی این جوانب کنترل خود شرکت هستند، یعنی مسئله اجرای مقررات اروپا را از طریق پیاده

 کند.مدیریت ریسک سازمانی نسبتاً آسان می

 

 (ORSA) و ریسک. جایگاه مدیریت ریسک در سیستم خود ارزیابی  وانگری مالی 3.1

)یا  "خود ارزیابی توانگری مالی و ریسک" IIیکی از عنا ر ضروری سیستم حاکمیت در چارچوب توانگری مالی 

تا سال  II( است.اگر چه تاریخ پیاده سازی توانگری مالی 18(FLAORهای خود)ارزیابی رو به آینده از ریسک

انطباق دهند  2014ها باید خود را با سیستم حاکمیت در سال به تعویق افتاده است، شرکت 2016

(Delloitte, 2013.) 

به میزانی ها تنها مقررات جهانی بیمه در پی بحران مالی به دنبال کسب اطمینان از این مسئله است که سازمان

دارند. این موضوع الب معیارهایی است که ها ریسک بپذیرند که سرمایه برای تحت پوشش اراردادن آن ریسک

کفایت مدیریت  ها،شود تا اطمینان حا ل نمایند که شرکتای ا لی درنظر گرفته میبازارهای بیمه در تمامی

                                                           
18Forward Looking Assessment of Own Risks (FLAOR) 
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این معیارها در الزامات  کنند.د را ارزیابی میریسک خود و وضعیت توانگری مالی کنونی و احماالً آتی خو

شوند. منظم فرمول بندی می (ORSA)گران برای متعهد شدن به یک خودارزیابی ریسک و توانگری مالی بیمه

ORSA ،کار شرکت وکسب های مرتبط با استراتژیپایش و مدیریت ریسک ارزیابی، فرآیندی برای شناسایی

 Thomasonها است )زمانانفردای برای برآوردن نیازهای توانگری مالی در تمامیبرای تعیین منبع مالی 

Reuters, 2013.) 

ORSA  توانگری مالی  رهنمودمرکز توجهII  جدید اتحادیه اروپا و مقرراتی است که اخیراً توسط انجمن عالی

المللی ی بیمه انجمن بیندر فهرست ا ول اساس ORSAنمایندگان عالی بیمه در آمریکا پذیرفته شده است. 

های مختلف از کانادا، در حال حاضر در کشور ORSAهای ارار گرفته است و سیستمنیز 19(IAIS)ناظران بیمه 

که هر حوزه اضائی ممکن است سازی شده یا در حال توسعه هستند. درحالیتا سنگاپور، تا استرالیا و چین پیاده

ها به دنبال یک هدف مشترک و ساختن ا ول آناضافه کنند، تمامی ORSAهایی را به  ورت محلی به بخش

به جای تحمیل فرمول یا الزامات اانون محور، چارچوب و فرآیندهایی را فراهم  ORSAهستند   IAISی پایه

کار خاص خود پروفایل ریسک جامعی ایجاد خواهد. وکند که برای شرکتی با عملیات و استراتژی کسبمی

یشرکت، درکنار هرگونه محاسبات سرمایه تواند در برابر اشتهای ریسک بیان شدهاین پروفایل میین، براعالوه

شود، برای هر شرکت ا الح و پیراسته می ORSAاندازه گیری شود. به دلیل اینکه توانگری مالی تو یه شده 

های خاص مربوط به ترکیب سکبرای درک ریطور ناظران مکانیسمیبرای هیئت مدیره و مدیریت ارشد و همین

ها در مواعیت خوبی ارار گرفته که چقدر شرکت برای غلبه بر این ریسککنند و اینکسب و کارها فراهم می

 (.Thomason Reuters, 2013است؟ )

IAIS فرآیند ،ORSA  کند دهد و روشن میارار میرا مستقیماً در ا ول خود برای مدیریت ریسک سازمانی

وسط ت "خود ارزیابی ریسک و توانگری مالی"ای استوار در ها به شیوهگر برای انعکاس ریسکیک بیمه که توانایی

خود  تیادر عمل ا انداختن خط مشی مدیریت ریسکو از طریق ج چارچوب کلی مؤثر مدیریت ریسک سازمانی

سازمانی، مدیریت  به عنوان سنگ بنای چارچوب مدیریت ریسک ORSAنظر گرفتن شود. با درپشتیبانی می

کار استراتژیک و دستیابی به برتری وگران به عنوان بخش جدایی ناپذیری در طرح ریزی کسبریسک برای بیمه

ر، . به عبارت دیگکندمی حوزه کامل چارچوب مدیریت ریسک شرکتی را بررسی عملیاتی نقش ایفا نموده و

ORSA خود"عبارت  شود.گرمییت توانگری مالی بیمهشامل خود ارزیابی از چارچوب مدیریت ریسک و وضع" 

ه و ریسک خود تا چارچوب مدیریت سرمای دهدمدیریت شرکت ارار می یولیت را بر عهدهئمس ORSAدر نام 

ای از مستنداتی است مجموعه ORSAارزیابی کنند. خروجی   های جاری و آتی خودگرفتن ریسکرا با درنظر 

ابی های مدیریت ریسک شرکت و ارزیخود ارزیابی مدیریت است که شامل فرآیندنتایجی از  یکه نشان دهنده

 شود.های مدیریت میسرمایه و نتایج خود ارزیابی

 :( ,2013Conger) شناسایی کرده است ORSAدو هدف ا لی برای  20(NAICبیمه ) ناظرانی انجمن مل

 گری که هر بیمه ایبه گونه، بیمه موسساتپرورش سطح کارآمدی از مدیریت ریسک سازمانی در تمامی

و  مقیاسهایی که با طبیعت از طریق تکنیک شهای مهم و مرتبط خود را که توسط خودریسک

                                                           
19International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
20National Association of Insurance Commissioners (NAIC) ناظران بیمهای فدرال در ایاالت متحده{ 

   امریکا{
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ای که برای پشتیبانی تممیمات ریسک و سرمایه به شیوه ،شرکت متناسب هستندهای ریسکپیچیدگی 

 .کند کافی هستند، شناسایی، ارزیابی،پایش، اولویت بندی و گزارش

  انداز موجود در سطح انداز در سطح گروه از ریسک و سرمایه به عنوان مکمل چشمیک چشم ایجادبرای

  (NAIC ORSA Guidance Manual, March 2013) شرکت

کند که اشتهای ریسک خود را تعریف کنند. این باید اولین گام هر موسسات بیمه را ملزم می ORSAبه عالوه، 

فرآیند مدیریت ریسک سازمانی باشد. اگر تاکنون این کار انجام نشده است، موسسه بیمه باید سطوح عملی کل 

بیانیه اشتهای ریسک ها تعیین کند. و کیفی تحمل ریسک برای همه ریسکریسک خود را، در کنار سطوح کمی 

وکارکنونی و آتی خود را با آن مقایسه های وااعی استراتژی کسبریسک ORSAمعیاری فراهم خواهد کرد که 

خواهد کرد. همچنین، موسسه بیمه باید ثابت کند که این حدود تحمل ریسک به طور مناسب در فرآیندهای 

پایش هستند. سازمان باید از طریق تحلیل سناریو نشان  عملیاتی مستمرآن جا افتاده است و اابل اندازه گیری و

کار تحت شرایط بازار تحت فشار همچنان مناسب باای خواهد ماند ودهد که سطوح تحمل برای کسب

(Thomason Reuters, 2013.) 

ORSA پروفایل ریسک و بر روی  و کیفی انجام شده توسط خود شرکتکمیاز ارزیابی  پیوسته یفرآیند

انجام  وکارریزی کسببرنامهدوره در طول های بلندمدت و کوتاه مدت است که و ریسک ی ریسک شرکتاشتها

کند. ای را برآورده میایهدائمی با الزامات سرمانطباق و  کفایت سرمایهشامل  کل نیازهای توانگری مالیشده و 

 (:Conger, 2013) بخش استسه شامل  ORSAگزارش 

  ؛گراز چارچوب مدیریت ریسک بیمه ایمدیریت ریسک: خال ه از چارچوب یتو یف -1بخش 

  گر های بیمهو کیفی(: جزئیات فرآیند ارزیابی ریسکارزیابی معرض خطرهای ریسک )کمی -2بخش

 و سناریو؛ های تنششامل آزمون

  سرمایه جاری  ازگر انداز توانگری مالی گروه: تشریح بیمهارزیابی سرمایه ریسک گروهی و چشم -3بخش

 های شناسایی شده کافی هستند.و آتی که برای حمایت از ریسک

یکی از  موسسات بیمهچه تاکنون بیان شد، به وضوح مشخص است که تعیین اشتهای ریسک در باتوجه به آن

 "خود ارزیابی ریسک و توانگری مالی"تم اجزای ا لی مدیریت ریسک سازمانی است و نقش بسزایی در سیس

های بعدی مقاله به تشریح مسئله تعیین لذا در بخشباشد. می IIداشته و تعیین آن از الزامات توانگری مالی 

اشتهای ریسک سازمان، مراحل آن، تدوین بیانیه اشتهای ریسک و نقش ذینفعان سازمان در آن خواهیم 

  پرداخت.

 

 اشتهای ریسکچهارچوب  عیین مراح   .4

موضع  است. شرکت بایداشتهای ریسک  ، تعیینمدیریت ریسک سازمانیسازی پرواه پیاده ا لیمراحل یکی از 

تواند سازمانی با اشتهای ریسک تهاجمی می .کنداشتهای ریسک مشخص  خود در ابال ریسک را در بیانیه

با اشتهای کمی که برای ریسک دارد،  که سازمانی که ریسک گریز استاهداف تهاجمی تعیین کند، درحالی

باید همچنین  (.Rittenberg & Martens, 2012ای را تعیین کند. )ممکن است اهداف محافظه کارانه

منابعی که در تعیین اشتهای وکار وجود داشته باشد. های مختلف کسبحوزههریک از مختلفی برای  اشتهای

وکار، گیرند شامل معیارهای توانگری مالی، طرح استراتژیک کسبمیریسک در  نعت بیمه مورد استفاده ارار 
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پایش ریسک، پروفایل نقدینگی، بودجه چندین ساله،  ، گزارش21هاKRIها ،KPIسود آوری، سناریوهای تنش،

بندی اعتباری، انواع مشتریان، رشد رتبه ها، خسارت، ارزیابیحوادث، استراتژی اشتهای ریسک برای سایر شرکت

مراحل تعیین (. Delloitte, 2013های راابتی هستند )اندازبازار و چشمبازار، اهداف سهم در  روند هدف و

 :(KMPG, 2009)چارچوب اشتهای ریسک به ارار زیر است 

 

   عیین زمین  اشتهای ریسک: 1مرحل  

درک و شوناخت جایگواهی یرش آن است، وکار مایل به پذاولین گام در تعیین سطح حداالی از ریسک که کسب

تی اتالق که به آن آگاهی مواعیاست که سازمان در حال حاضر در محیط داخلی و خارجی خود ارار گرفته است 

کنند شامل کفایت سرمایه، سهم بازار و رشود سوود اسوت. اهوداف شود. مواردی که به این شناخت کمک میمی

 لیودی هسوتند.کاستراتژیک نیز امروزه برای تعیین موایعت و جایگاه سازمان  برنامهاستراتژیک گنجانده شده در 

ای و عملیاتی را برای دستیابی به اهوداف طورح اسوتراتژیک کموک های پرواهوکار، طرحهای تفضیلی کسبطرح

 (.KMPG, 2009)این گام از فرآیند نیز مورد مالحظه ارار گیرند  کنند که باید در طولمی

 

   عیین اهداف استرا ژیک سازمانی: 2مرحل  

 /اه اوانونی و کفایوت سورمایهبازار، شهرت، ثبات/ رشد سود، جایگ تواند شامل سهمتژیک سازمان میاهداف استرا

داران، هیئوت مودیره، مودیریت، تواننود شوامل سوهامرتبه اعتباری باشد. در موسسات بیمه، ذینفعان کلیودی می

د. در تعیوین اشوتهای ریسوک بایود بتووان و غیره باشن بندیموسسات رتبهاران، گذگذاران، اانونکارمندان، بیمه

ان و داران را با هم تطبیق داد و نیز باید کارمندهای مختلف سهامهای مختلف هر یک از مدیران و دیدگاهدیدگاه

زبینی ک باید موورد بواها گنجاند. با تغییر استراتژی سازمان، اشتهای آن برای ریسسایر ذینفعان را هم در بررسی

 ارار گیرد تا تأیید کند که اشتهای ریسک از دستیابی اهداف سازمان حمایت خواهد کرد.

 

   وکار و مدیریت سرمایهای کسبدن اشتهای ریسک با استرا ژی: یکپارچ  کر3مرحل  

باید ضورورتاً درون اهداف استراتژیک در حال حاضر پذیرفته شده است.  ی است کهگام بعدی تعیین میزان ریسک

کار دومین منبع متداول برای تعریف اشوتهای وطرح استراتژیک کسب. مرزهای اشتهای ریسک کلی تعیین شوند

چوارچوب اشوتهای رسود، وکار بوه بلووم میطورکه مدل کسبهمان ریسک بعد از معیارهای توانگری مالی است.

مقدار مطلووب ریسوک به عنوان مثال، ک شرکت که افتد. سطوح تحمل ریسنیز بیشتر در سازمان جا می ریسک

تواند  ادر شود، تعیین و تنظیم هایی که میکند مرزها و حدودی را برای مقدار مستمریطول عمر را تعیین می

های زنودگی درون ناموهخواهد کرد. در عوض، اشتهای ریسک ممکن است شرکت را به تمرکز بر روی  دور بیمه

های مستمری و بیموه عمور بوا نامه. ترکیبی از بیمهکندب کند که بازده آن را حداکثر حدود ریسک معینی ترغی

توانود سوود ای که نیازمند منابع کمتور )سورمایه( اسوت، میهای خنثی کننده یکدیگر و ارزش بهینه شدهریسک

ر مثال فوق، ترکیب گاه دگونه نگاهی به اشتهای ریسک کلی تعیین شود، آنخالص باشد. اگر استراتژی بدون هیچ

ای در رشته مستمری و بیمه عمر ممکن است حا ل نشود؛ ممکن است حدود ریسک بورای مسوتمری یوا بهینه

                                                           
21Key Risk Indicators (KRIs) 
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شود که پروفایل ریسک کلی شرکت را به سمت مسدود کوردن منوابعی بیمه عمر نقض شود که منجر به این می

آورتری در جوای دیگور تخمویص داده طور سوودتوانستند به کند که می)در این مورد یعنی سرمایه( هدایت می

 .(North American CRO Council, 2013شوند )

 

   بیان اشتهای ریسک در حدود عملیا ی : 4مرحل 

ها، وضوعیت راوابتی و ها، تمرکزوکار، پروفایل مشتریان، حدود و کنترلکار شرکت )نظیر مدل کسبوابعاد کسب

ی پوایش و کنتورل فرآینودهای کنود توا اجوازهحدود عملیاتی فراهم می مالی( چارچوب ضروری برای معیارها و

اشوتهای ریسوک  یسوک درمدیریتی ریسک روزمره را بدهد. هدف حدود تحمل ریسک، محدود نمودن پذیرش ر

حدود باید حتی از طریق معیارهوای کیفوی اابول انودازگیری باشود.  ،ذینفعاناست. با درنظر گرفتن منافع تمامی

های مختلفی برای بیان اشتهای ریسک ها و تکنیکبیش از حد پیچیده، مبهم یا انتزاعی باشند. روش حدود نباید

های بزرگ و کوچک تمایز آشوکاری ها بین شرکتبرحسب حدود عملیاتی وجود دارند که در مورد استفاده از آن

برای ریسک بوازار  VaRهای ایای، متدولوها شامل آزمون استرس، اضاوت حرفهترین این روشوجود دارد. مهم

های تنش، حدود تمرکز به عنوان در دی از سرمایه، تحلیل کفایت سرمایه، تحلیل پایگاه داده مودیریت و آزمون

های ریسک اعتبواری، ریسوک غیرزنودگی، ریسوک های نقدینگی، مدل، خسارات، واایع(، تحلیلهاKRIریسک )

شوود، گر حدود اشتهای ریسک توسط پروفایل ریسک شرکت نقوض ا (.Delloitte, 2013زندگی و ... هستند. )

ی شناسوایی فوری و ضروری خواهد بود. چارچوب اشتهای ریسک به شورکت اجوازه 22اادامات تشدیدی و ا الحی

، پروفایل ریسک و اشتهای ریسک خود را به هنگام ارزشویابی و تعقیوب و و تعیین وضعیت نسبی ظرفیت ریسک

های کلیدی ریسک از شاخص موسسات بیمهدهد. اکثر استراتژی و اتخاذ اادام ا الحی هرجا که نیاز باشد را می

 هنگام عبوور از حودود ریسوک یوا سوطح تحمول اسوتفاده 23های تشدیدها از رویهآنبرای پایش  دور و برخی از 

 (.Delloitte, 2013نمایند )می

 

   عیین آستان  های ریسک: 5مرحل  

خطور ریسوک، گوام بعودی، با تعیین سرمایه موجود برای ایستادگی در برابر ریسوک هوا و سوطح جواری معرض

ها باید به طور شفاف بیان شده های خاص است. این آستانههای تحمل ریسک برای ریسکشناسایی و تعیین بازه

-ها برای بحث در مورد اشتهای ریسک استفاده میها از تماویر و شکلبرخی از سازمان گیری باشند.اندازهو اابل 

رویکردی متداول است که سوطوح ریسوک اابول ابوول را در  24کنند. بکاربردن باندهای رنگی درون نقشه حرارتی

بندی، خال ه و برحسب اهداف گروهها کند. با این رویکرد، ریسکمقابل سطوح ریسک غیراابل ابول مشخص می

بورای بیوان  شوند. سازمان یا از معیارهای ارزیابی و یا از محل باندهای رنگویسپ  روی نقشه ریسک ترسیم می

نشوان  2هوای حرارتوی شوکل کنند. برای مثال، نقشهاشتهای ریسک زیاد در برابر اشتهای ریسک کماستفاده می

برای سازمانی با اشتهای ریسک کوم از اشوتهای ریسوک تعیوین  2و  1اف های مربوط به اهددهند که ریسکمی

 3های مربوطه به هدف شوند، اما لزوماً برای شرکتی با اشتهای ریسک زیاد این طور نیست. ریسکشده بیشتر می

                                                           
22 Escalation and corrective action 
23 Escalation process 
24 Heat map 
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برای هر دو نوع شرکت از اشتهای ریسک تجاوز خواهد کرد. مزیت این رویکرد این است کوه بیوان سوطحی کوه 

 (.Rittenberg & Martens, 2012اند، آسان است )های باالتر از آن غیراابل پذیرشکریس

 اشتهای ریسک کم اشتهای ریسک زیاد  

آمفاجع      3

 یز

 مهم     

 متوسط   1  

 ضعیف     2

 ناچیز 4    

 قری

باً 

قحع

 ی

احتمال

 ی

ممک

 ن

نامحتم

 ل

 قری

با 

هرگ

 ز

 

 

آمفاجع      3

 یز

 مهم     

 متوسط   1  

 ضعیف     2

 ناچیز 4    

 قری

باً 

قحع

 ی

احتمال

 ی

ممک

 ن

نامحتم

 ل

 قری

با 

هرگ

 ز

 

 
 قش  حرار ی مقایس  اشتهای ریسک زیاد و اشتهای ریسک کمن -2شک  

 

   رسانی بیانی  اشتهای ریسک در داخ  و خارج سازمان صویب و اطالع: 6مرحل 

ی اشوتهای بیانیوه تندسازی اشوتهای ریسوک سوازمان دررا از طریق مسدر نهایت سازمان باید نتایج فرآیند فوق 

توسط هیئت مودیره  ،ریسک، رسمی کند. بیانیه اشتهای ریسک باید پیش از اطالع رسانی سند در سطح سازمان

ی اشتهای ریسک باید به سهولت اطوالع رسوانی شوده و بنوابراین درک آن بورای تموامی بیانیه به تمویب برسد.

(. این بیانیه باید مستقیماً به استراتژی مؤسسه بیمه مربووط بووده و بوه Protiviti, 2012آسان باشد )ذینفعان 

هوای کیفوی های مهم مؤسسه بپردازد، و مرزها و انتظارات آشکاری را از طریق تعیین حدود کمّی و گزارهریسک

هوای کیفوی بایود تعیین نماید. گوزاره . همچنین باید معیارهای کمّی از خسارت یا برآمدهای منفی راکندتعیین 

؛ بوه کنوددر ابوال پوذیرش ریسوک را تعیوین  25"فضای اخالای هیئت مودیره"معیارهای کمّی را تکمیل نمایند؛ 

هوای ها، محموالت، معورض خطورهای پذیرش یا اجتناب از انواع مشخمی از ریسک ورت شفاف و واضح انگیزه

های اشتهای ریسک اغلب بوه  وورت کلوی بیانیه (.FSB, 2013) کند ها بیانای یا سایر دستهکشوری/ منطقه

که تر خواهد شد. اینشود، دایقها در ذیل سازمان سرازیر میها و عملیاتکه به سمت بخشآغاز شده و همچنان

ها سوازمانها برای نهادی خاص بهترین است، تممیمی مدیریتی است. اغلب، همچنان کوه کدام نوع از این بیانیه

 & Rittenbergتور خواهود شود )هوا دایوقهوای ریسوک آنشووند، بیانیوهتر مویدر مدیریت ریسک باتجربوه

Martens, 2012.) 

رسوانی در موورد آن را که اشتهای ریسک کلی تعیین شد، مودیریت بایود مکانیسوم  وحیح اطوالعبه محض این

گیرند. ی در مورد اشتهای ریسک مورد استفاده ارار میرسان. رویکردهای متداول متعددی برای اطالعکندانتخاب 

                                                           
25Tone at the top 
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رسوانی اطوالع ،های حرارتویاز تماویر و یا نقشهرسانی اشتهای ریسک نظیر استفاده های مختلفی برای اطالعراه

ها )بوه عنووان ها و سیستمی ا لی از اهداف سازمانی و طبقات ریسکی که با طرحاشتهای ریسک برای هر طبقه

دهوی، سیسوتم انطبواق( های عملیاتی، بودجه، سیستم گزارشوکار، طرحهای کسبح استراتژیک، طرحمثال، طر

رسانی اشتهای ریسک بورای اطالعو  ( ,1992COSO) 26بندی کوزومدل طبقهمانند استفاده از راستا هستند، هم

ها بوه چهوار بندی ریسوکدسوته(، 2003. به عنوان مثال، انجمن اکچوئری حوادث )مختلف ریسک استطبقات 

های اسوتراتژیک را پیشونهاد های عملیواتی و ریسوکهای مالی، ریسوکآمیز، ریسکهای مخاطرهی ریسکدسته

رسوانی آن بیانیوه در ی اشتهای ریسک مهم است. اما مهمتر از آن توانایی اطالعرسانی بیانیهروش اطالع دهد.می

زگاری عملیات با اشتهای ریسک اطمینان حا ل شوود. اشوتهای ریسوک ای است که از ساطول سازمان به شیوه

باید توسط مدیریت اطالع رسانی شود، توسط هیئت مدیره پذیرفته شود و سپ  در سرتاسور سوازمان یکپارچوه 

از بیانیه اشتهای ریسک یک موسسه بیمه است که به  وورت گوزاره و برحسوب طبقوات  اینمونه 1جدول شود. 

 (: Newsome, 2011زمان بیان شده است )ا لی اهداف سا

 موسس  بیم ی اشتهای ریسک بیانی  ای ازنمون  -1جدول 

عناصر 

 کلیدی

 ی اشتهای ریسکهای دقیق از بیانی نمون 

 سرمایه

 
  150حداال در سطح  موسسه بیمهحفظ نسبت توانگری مالی % 

 اواات% در تمامی 10زیر یمه عمر ای به ذخایر بحفظ نسبت سرمایه ااتمادی ریسک بیمه 

 27حفظ نسبت سرمایه ااتمادی ریسک اعتباری به کل معرض خطر ثبت وام دهی بانک 

 هازمان% در تمامی 4زیر 

  ال.خسارت در یک س 200حفظ حداال سرمایه ااتمادی کافی برای مقاومت در یک به 

  بر مبنای ااتمادی، ما به دنبال حفظ نسبتAFR/Ecap  تیم.% هس 100در حداال 

 ر حدود ی گروه دحفظ سرمایه کافی برای نگه داشتن رتبه مقررات مالی ا لی انتشار یافته

 AAرتبه بندی 

 سود

 
  فتاد.ا% به زیر بودجه بیش از پنج سال یکبار نخواهد  10سود )عایدی( ما بیش از 

  10 بیشتر از  28خاص درون پرتفلیوی وامهیچ خسارت مورد انتظار برای یک مشتری 

bps 29 ما نخواهد بود. بودجه خود 

  دستیابی به رشد ثابت و پایدار در سود عملیاتی بر مبنای EEV وIFRS 

 خطرهای درون شرکتی، ، غیر از معرضخطری برای یک مؤسسه مالی شریکهیچ معرض

خطرها تنها باشد و معرض (GAFR)% از منابع مالی موجود گروه  5نباید بیشتر از 

های مربوط( خواهد بود های مربوطه )خط مشینامهشده در بیمهبرای شرکاء شناسایی 

 برای ابزارهای مشتقه( A+)به عنوان مثال، باالی 

                                                           
26 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

27 Total bank lending book exponsure 
28 Loan portfolio 
29 Basis points          }برابر با یک صدم درصد. واحد متداول اندازهگیری بهره است{  
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 نقدینگی /

ALM 
 

 ر نقاط حدی اما سناریوهای تنش محتملهای نقد مثبت دجریان 

 رای بای زیان آور عدم داشتن اشتها برای تأمین مالی جریانات نقد مورد نیاز به شیوه

 ذینفعان مهم )ا لی( خارجی

 رز اهایی با مقدار، نوع )ثابت یا وااعی( و نوع تا حد امکان با داراییتعهدات بیمه عمومی

 مناسب منطبق هستند.

 شهرت

 
 .کارمندان ما باالترین سطح شایستگی و درستی ) داات(را خواهند داشت 

 .ما منمفانه با مشتریانمان برخورد خواهیم کرد 

  بازارهای ا لی مان ی داشتن چارک باالی رضایت مشتری در تمامی ادامهما به دنبال

 هستیم.

 سایر

 
 ی هدف ما رسیدن به رتبهS&P +A   های ا لی استبدهیبرای. 

  ستیمانتظارات اانونی هما به دنبال رعایت کامل تمامی 

 .ما هیچ سطح تحملی برای نقض مقرراتی بین المللی نخواهیم داشت 

 

   نظارت و بهبود اشتهای ریسک: 7مرحل 

های کارآفرینی برای خلق ارزش فرآیند حاکمیت، کلیدی برای کمک به سازمان جهت براراری تعادل بین فعالیت

که هیچ کدام نسبت به دیگوری بوه ایگونههای کنترل مناسب برای حفاظت از ارزش سازمان است، بهبا مکانیسم

هایی دهد که زمانبتی حاضر پیشنهاد میوکار در فضای رااتر نباشند. سرعت هدایت کسب ورت نامتناسبی اوی

اسوتراتژی  وجود خواهد داشت که باید تواف کرد و استراتژی را بازبینی نموود. ارزیوابی ریسوک بایود بوا توسوعه

های ذاتی در اهداف استراتژیک سوازمان را های زیان و ناسازگارییکپارچه شود. مدیریت باید نقاط ضعف، محرک

شوود و ابوزاری بورای ارتقوای می اشتهای ریسک درون فرآیند ارزیوابی ریسوک انجوام شناسایی کند. لذا، تعریف

 حاکمیت شرکت و تعیین استراتژی است. 

   دهی حدود ریسک و سحم  حم  ریسک: پایش و گزارش8مرحل 

است. سطوح  حمل ریسکپایش ریسک به معنای ارزیابی پروفایل ریسک شرکت در برابر حدود ریسک و سطوح ت

کوه همچنوان درون تواند فعالیت نمایود، درحالیتحمل ریسک، حداکثر سطح ریسکی است که در آن شرکت می

تهای محدوده ایود بیان شده توسط سرمایه و نیازهای تأمین بودجه و تعهداتش به ذینفعان باای بماند. اساس اش

های کیفی برای حداکثر ی کمّی و گزارهاست. سطوح تحمل ریسک معیارها ریسک شرکت، سطوح تحمل ریسک

گیری باشند و معموالً محدود به ریسک مجاز توسط اشتهای ریسک هستند. سطوح تحمل ریسک باید اابل اندازه

اشوتباه شوود. ظرفیوت  30سطح تحمل ریسک نبایود بوا ظرفیوت ریسوکهمچنین تعدادی مقیاس کلیدی هستند. 

های اوانونی کوه محودودیتابول از این ،تواند تقبل کندمیریسک سطح حداکثری ریسکی است که یک شرکت 

های ذینفعان )مانند ناتوانی در ایفای تعهدات طرح های نقدینگی( یا سایر محدودیتمالی یا نسبت )نظیر توانگری

گری در برخی کشورها به  ورت در دی از سرمایه پرداختی به طور مثال، ظرفیت بیمهمستمری( را نقض کند. 

تعیین  ٪140به عنوان مثال، فرض کنید شرکتی سرمایه ااتمادی خود را به میزان شود. تعریف می بیمه موسسه

                                                           
30 Risk capacity 
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سرمایه ااتمادی در یک محیط تحت استرس، بوا  %120-٪130های خود به میزان نموده و به دنبال حفظ دارایی

 (. North American CRO Council, 2013دهد )را می ٪100ظرفیت ریسکی است که اجازه کاهش تا 

شود به تمویب سطوح تحمل ریسک باید )توسط مدیریت ارشد و هیئت مدیره( در زمانی که بودجه مالی تهیه می

فاف بوه مؤثر باشد، سطوح تحمل و حدود ریسوک بایود بوه طوور شو چارچوب اشتهای ریسککه برسند. برای این

گیری هم راستا با اشتهای ریسوک که تممیمبه طوری رسانی شود،پذیران تحت تأثیر به مواع اطالعتمامی ریسک

های اشتهای ریسک بورای مودیریت ارشود و هیئوت مودیره بوه عنووان یکوی از شرکت باشد. آماده کردن گزارش

ها باید شامل اطالعات مهمی باشند که در االبی شفاف های مدیریت ریسک سازمانی ضروری است و گزارشبخش

 هایی که به  ورت ویژه سطوح تحمل ریسک را مورد پوایش اورارگاهی برخی از کمیته ارائه شوند. در این زمینه

دهند شامل کمیته دارایی و بدهی، کمیته ریسک )گروه(، کمیته انواع ریسک خاص، کمیتوه اجرایوی، کمیتوه می

ای هوجوانب مالی( و کمیتوه ریسوک عملیواتی )جهوت پوایش فعالیتحسابرسی، کمیته مالی )جهت پایش تمامی

های مهم و سطوح اطمینان به وضوح شناسایی و تعریف ریسکشامل  های ریسک بایدشوند. گزارشعملیاتی( می

ی های حسابداری، افق زمانی و سایر عوامل تاثیرگذار بر نتوایج، درنظرگورفتن واریوان  معیارهوامعین شده، روش

ی نتایج ا لی، با ی نکات برجستهئه دهندهریسک نشان داده شده و تحلیل رونددهی مناسب، خال ه مدیریتی ارا

موجوود باشود  ″جدید″بندی سطوح جزئیات گزارش به میزان اطالعاتتر گزارش و درجههای جزئیورود به بخش

(North American CRO Council, 2013.) 

 

 چارچوب اشتهای ریسک .5

بیانیه ، هاها و رویهها، سیستمها، کنترلها، فرآیندمشیرویکردی کلی، شامل خط 31چارچوب اشتهای ریسک

چارچوب سازی و نظارت بر های افرادی است که پیادهها و مسئولیتاشتهای ریسک، حدود ریسک، و بیان نقش

مؤثر فرآیندی تکرار شونده و  چارچوب اشتهای ریسککنند. توسعه و تدوین را سرپرستی می اشتهای ریسک

ها وکار و مدلهای کسبهای تدوین استراتژی، توسعه برنامهشامل فرآیند چارچوب اشتهای ریسکتکاملی است. 

باید بتواند ظرفیت ریسک، اشتهای ریسک، حدود ریسک، شود که گیری و تجمیع ریسک میهای اندازهو سیستم

ونی را ا نهادهای اانوکار و نهادهای اانونی مربوطه و و نیز ارتباطات بو پروفایل ریسک را برای طبقات کسب

ها را در تعریف اشتهای ریسک خود ترین انواع ریسکمتداول موسسات بیمهبیشتر  (.FSB, 2013) درنظر بگیرد

 ای و ریسکبیمه نکول شرکاء، ریسک بازار، ریسک ها را به معیارهای ریسک برای ریسکانتخاب کرده و آن

های های نقدینگی، ریسکهایی را برای ریسکنیز معیار موسسات بیمهکنند. برخی از عملیاتی برگردان می

های اانون گذاری )حقوای و مالیات( و /یا مشتری / دهی مالی و یا سودآوری، ریسک بیمه اتکایی، ریسکگزارش

های معیارها را در سطح رشته موسسات بیمهگیرند. اکثر گذاری محمول درنظر میرابا / محمول و/ یا ایمت

های مربوط ها و مسئولیتها شامل نقشها و کیفیت دادهکنند. توجه به مدیریت دادهیای مختلف تعریف مبیمه

 (. Delloitte, 2013افزایش یافته است ) IIها نیز به دلیل معرفی توانگری مالی به داده

 (:Protiviti, 2012های اشتهای ریسک وجود دارند )سه عنمر کلیدی در یک چارچوب برای تنظیم گزاره

                                                           
31Risk appetite framework (RAF) 
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 ها را هستند و سازمان امد پذیرش آن 33یا بر اساس استراتژی 32کند که اابل ابولهایی را بیان میریسک

شود. سطوح تحمل ریسک و ساختارهای حدود دارد، زیرا ریسک پذیرفته شده به طور مناسب جبران می

ها تعیین و حدود تمرکز( برای این ریسک 35(VaR، حدود ارزش در معرض خطر )34)یعنی، حدود ممرف

 شوند.می

 ها سطح ها اجتناب شود و برای آنهستند و باید از آن36استراتژی -هایی که نامطلوب یا خارجبیان ریسک

هایی هستند که هیئت مدیره و مدیریت ارشد هیچ ها ریسکتحمل  فر/ حداالی باید تعیین گردد. این

ها ندارد )به عنوان مثال، حداال استانداردها برای استفاده از کارمندان و ماموران اشتهایی برای پذیرش آن

ای های بیمهرشتهگذاری در کشورهای پر ریسک خاص، اجتناب از اشتها برای سرمایه خارج از شرکت، عدم

 . خاص(

 وکار مدل کسب تعریف پارامترهای استراتژیک، مالی و عملیاتی برای فراهم نمودن چارچوبی که درون آن

ان شوند و ها بیها و سقفها، حداالشرکت اجرا شود. پارامترها ممکن است به  ورت اهداف، محدوده

ای برای تدوین سطوح تحمل ریسک و ساختار حدود فراهم نمایند. این پارامترها شامل پارامترهای زمینه

های ادغام و های اجاره کردن و فعالیتعنوان مثال، پیگیری محموالت جدید، برنامهریسک استراتژیک )به

سطح اابل ابول زیان یا (، پارامترهای ریسک مالی )به عنوان مثال، حداکثر 37(M&Aتملک )

یا بازده دارایی  39(ROAها )، بازده دارایی38(EPSتغییرعملکرد شامل تغییرپذیری سود هر سهم )

، نسبت بدهی به حقوق  احبان سهام هدف( و پارامترهای ریسک عملیاتی 40(ROICگذاری شده )سرمایه

 هستند.

 

تمایل برای تحمل »دارای هر کدام کند که ذینفعان نیز اشاره می 2009سال ، ISO 73راهنمای براین، عالوه

ها و اهداف استخراج شده توسط نگرش ریسک مدیریت و هیئت مدیره بر استراتژیهستند. عالوه« ریسک

های سازمان، سایر ذینفعان داخلی و خارجی آن نیز در مورد سطح یا مقدار ریسکی که سازمان باید بپذیرد نگرش

که سازمان تواند بر اینهای ریسک مختلف ذینفعان داخلی و خارجی سازمان میارند. شناخت نگرشمختلفی د

همچنین هنگام  کند، تأثیر بگذارد.های اشتهای ریسک خود را با انتظارات این ذینفعان متعادل میچگونه بیانیه

نیز باید مدنظر ارار بگیرد، زیرا  تعیین اشتهای ریسک، منافع سایر طرفین مربوطه در دستیابی به اهداف شرکت

داران، بیمه گذاران( اهداف یک شرکت مستقیماً به برآورده شدن نیازها و انتظارات ذینفعان مختلف )نظیر، سهام

داران به طور طبیعی نگران رشد سود بلندمدت و گسترش کارای سرمایه مربوط است. به عنوان مثال، سهام

به طور طبیعی نگران توانایی شرکت برای ایفای تعهدات خود  41طلبکارانگذاران و که بیمهخواهند بود، در حالی

                                                           
32Acceptable 
33On-strategy 
34Spend limits 
35Value-at-risk limits 
36Off-strategy 
37Merge and Acquisition (M&A) 
38 Earnings per share (EPS) 
39 Returns on Asset (ROA) 
40 Return on Investment Capital (ROIC) 
41 Debtholders 
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ها هستند و به دنبال سطح باالتری از توانگری مالی هستند. تالش برای ارار دادن ایود در زمان سررسید آن

ی اشتهای ریسک شرکت های مهمی برای این انتخاب هستند که در بیانیههای ذینفعان ورودیمختلف و اولویت

 شود. های باید تمرکز چه ریسکبر روی 

 

 ها در  عیین اشتهای ریسکها و مسئولیتنقش .6

سوازی چوارچوب اشوتهای ریسوک را های مورتبط بوا تعیوین و جاریهوا و مسوئولیتبایود نقش موسسوات بیموه

ه ای که به بهترین شکل با ساختار خاص آن ارتباط داشته باشد؛ هیئت مدیره بایود بودهی کنند، به شیوهسازمان

بوه ارزیوابی مووثر بوودن تر بر فرآیند مدیریت ریسک در جایگاه سرپرستی، مدیریت و نظارت وسیع ورت فعاالنه 

تر در چارچوب و سوطوح اشوتهای ریسوک چارچوب اشتهای ریسک مبادرت نمایند و بحث در مورد تغییرات مهم

نقوش مودیریت، تعیوین اشوتهای شوود. جاری احتماالً به زیر کمیته هیئت مدیره یا زیر کمیته اجرائی محول می

ریسک و بدست آوردن توافق هیئت مدیره در این مورد است که اشوتهای ریسوک بورای سوازمان مناسوب اسوت. 

ی اشتهای ریسک که با همکاری بوا در سطح سازمان را تدوین و بیانیه چارچوب اشتهای ریسکهیئت مدیره باید 

تهیوه شوده اسوت را بوه تموویب  44(CFOو مودیر ارشود موالی ) 43(CRO، مدیر ارشد ریسک )42(CEOمدیر عامل)

هیئت مدیره و/ یوا زیور کمیتوه هیئوت مودیره بایود از سازی نمایند. رسانده و توسط این مدیران در شرکت پیاده

راستا بودن اشتهای ریسک با استراتژی و ترجیحات ریسک اطمینان حا ل نماینود. بوازبینی اشوتهای ریسوک هم

 North American CRO) ه یوا بعود از حووادث مهوم انجوام شووده باید به  ورت سواالنتوسط هیئت مدیر

Council, 2013 .)مدیر عامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی انتظارات را به اهداف و ایود تبودیل موی-

کار وکسوب هایکنند. ادرت ارتباطات بین هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر ارشد ریسک و مدیر ارشد مالی، شاخه

بورای جوا (. FSB, 2013)کند ایفا می چارچوب اشتهای ریسکحسابرسی داخلی نقش سودمندی در اثربخشی 

. همچنوین، کنودسازی آن در سازمان را تسوهیل انداختن اشتهای ریسک درون سازمان، مدیریت ارشد باید جاری

در تمامی سطوح تشویق شود. ناظران نیز ممکن استفاده و پایبندی به آن از طریق ارزیابی عملکرد برای کارمندان 

 و هواهوا، گزارشمستندات بیانیه اشتهای ریسوک، مقیاسهای هیئت مدیره، از طریق بررسی  ورت جلسهاست، 

که هیئت مدیره بدون بررسی، مهور تأییود برای کسب اطمینان از اینها و سایر فعالیتبحث با مدیران و مدیریت، 

به دنبال اثبات یا تشریح نقش هئیت مدیره در تمویب بیانیه اشتهای ریسوک باشوند  ،زنندنمیبر اشتهای ریسک 

(North American CRO Council, 2013 .) 

 

 گیرینتیج  .7

در حوال که دائماً  موسسات بیمههر سازمانی دارای اشتهای ریسک است، چه  راحتاً به آن اذعان کند چه نکند. 

و  شوناختهای انتقال ریسک از جامعه به درون شرکت خود هستند، بایود خودشوان ریسوک را بوه  وورت حرفوه

ریسک و انتقال ریسک از های نگهداری حلبین راه برای انتخابگذار به بیمهمشاوره  بر ارائهعالوهمدیریت کنند و 

که در چه شورایطی و توا  نماید ه طور کامل مشخصباشند که ب یدایق دارای چارچوبباید  نیز ، خودطریق بیمه

                                                           
42 Chief Executive Officer (CEO) 
43 Chief Risk Officer (CRO) 
44 Chief Financial Officer (CFO) 
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ذیرند. اشتهای ریسک باید به دات تعیین و در مراحل بعدی بازنگری شود. موضوع نظوارت بپای ریسک چه درجه

مالی چه به  ورت بیرونی و چه به  ورت داخلی موضوعی نسبتاً جدید در  نعت بیمه است ولوی بوا توجوه بوه 

بایود  موسسوات بیموهیری سیستم مدیریت ریسک سوازمانی یوک ضورروت اسوت. ، بکارگموسسات بیمهماهیت 

  را بکارگیرند و از تجارب جهانی و سایر کشورها استفاده کنند. ERMمتخممین ریسک و 

 بیش از حدتمایل به  دور  موسسات بیمهکه هستیم. یکی این در  نعت بیمه های اخیر شاهد دو پدیدهدر سال

محوری اتالق موی شوود. از سووی دیگور اغلوب  که در ا طالح به آن پرتفو ه سرمایه شرکت(نامه )با توجه ببیمه

اسوتفاده  مجوازحداکثر میزان در بیشتر موارد از تمایل به نگهداری بخش زیادی از ریسک دارند ) موسسات بیمه

کاهش یافتوه و از طرفوی در  وورت  موسسات بیمهشود که توانگری مالی کنند(.  لذا این دو پدیده باعث میمی

پویش و بویش از  موسسات بیمهرسد به نظر میها با مشکالت مالی مواجه شوند. بروز حوادث غیرمترابه، شرکت

هر شرکت دیگری باید به موضوع مدیریت ریسک سازمانی توجه کنند و الگوی سوایر  ونایع از نظور بکوارگیری 

رتی نهاد ناظر و خودارزیابی موجود در ارکان سیستم توانگری موالی باشند. ابزارهای نظا ERMعملی و اثربخش 

II  کمک شایانی خواهد کرد. موسسات بیمهو نیز نهاد ناظر برای نظارت موثرتر بر عملکرد  موسسات بیمهبه 
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