
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  پيشگفتار

هاي استاندارد ملي كشورهاي  المللي استاندارد فدراسيوني متشكل از سازمان ايزو يا سازمان بين
هاي فني ايزو  المللي معموالً توسط كميته تهيه استانداردهاي بينمختلف جهان (اعضاي ايزو) است. 

مند هستند  هاي فني عالقه گيرد. كليه كشورهاي عضو كه به موضوعات مطرح شده در كميته صورت مي
هاي دولتي و غيردولتي نيز با  المللي، سازمان هاي بين ها فعاليت كنند. سازمان توانند در آن كميته مي

المللي استاندارد همچنين  ها شركت كنند. سازمان بين توانند در اين كميته ايزو مي هماهنگي قبلي
) در كليه موارد مربوط به استانداردهاي EIC( 1المللي الكتروتكنيكال همكاري نزديكي با كميسيون بين

و و الكتروتكنيكال دارد. استانداردهاي جهاني بر اساس قوانين موجود در بخش دوم دستورالعمل ايز
IEC نويس  المللي است. پيش هاي فني تهيه استانداردهاي بين شوند. وظيفه اصلي كميته تهيه مي

هاي استاندارد  گيري ميان سازمان ها براي رأي المللي تهيه شده در اين كميته استانداردهاي بين
د اعضاي درص 75المللي منوط به تأييد  شود. انتشار هر استاندارد بين كشورهاي عضو توزيع مي

  گيري است. در رأي كننده شركت
: بخشي از اين استاندارد ممكن است تحت پوشش قوانين مربوط به ثبت اختراعات توجه

  گيرد. ينمباشد. ايزو مسئوليت شناسايي تمام و يا بخشي از چنين حقوقي را برعهده 
  ه است.ي مديريت ريسك تهيه شدفنتوسط كارگروه هيئت مديريت  31000استاندارد ايزو 

  
 مقدمه

شوند كه اهداف  ها و انواع مختلف با عوامل دروني و بيروني مواجه مي ها در اندازه سازمان
سازد. اثري كه اين عدم  رو مي به ها را با عدم اطمينان رو ها را تحت تأثير قرار داده و دستيابي به آن آن

                                                 
1- International Electrotechnical Commission-IEC 

 1پيوست 

 مديريت ريسك31000استاندارد ايزو
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هاي سازمان در بردارنده ريسك  ليتشود. همه فعا ناميده مي» ريسك«اطمينان بر اهداف سازمان دارد 
هاي درمان ريسك  ها ريسك را از طريق شناسايي، تحليل و ارزشيابي براي اجراي روش هستند. سازمان

نفعان  ها با ذي كنند. در طول اين فرآيند، سازمان در جهت رسيدن به حد مطلوب ريسك مديريت مي
اند را مورد  كه براي تعديل در نظر گرفته شدههايي  مشاوره و ارتباط برقرار كرده و ريسك و كنترل

به ريسك بيشتري نياز نيست.  هاي پاسخ  دهند تا اطمينان يابند كه برنامه نظارت و بازنگري قرار مي
  كند. مند را به تفصيل تشريح مي ، اين فرآيند نظام31000المللي ايزو  استاندارد بين

 31000كنند، استاندارد ايزو  ي مديريت ميها ريسك را تا حد در عين حال كه تمام سازمان
كند كه براي رسيدن به مديريت ريسك اثربخش بايد مورد توجه قرار گيرند.  ريزي مي اصولي را پايه

ها با هدف يكپارچه كردن فرآيند مديريت ريسك در  كند كه سازمان المللي پيشنهاد مي اين استاندارد بين
دهي،  مشي، مديريت و فرآيند گزارش ريزي، خط و برنامهفرآيندهاي حاكميت، تدوين استراتژي 

طور مستمر بهبود دهند. مديريت ريسك  سازي و به ها و فرهنگ، چارچوبي را طراحي، پياده ارزش
  ها و سطوح مختلف آن، در هر زماني و براي هر كاركرد، پروژه تواند در تمام سازمان، در تمام حوزه مي

  ه شود.خاصي به كار گرفت  و فعاليت
هاي مختلف به منظور  اگرچه ممكن است اقدامات مديريت ريسك در طول زمان و در بخش

رفع نيازهاي گوناگوني شكل گرفته باشند ولي به كارگيري فرآيندهايي سازگار در چارچوبي جامع 
تواند به حصول اطمينان از مديريت اثربخش و هماهنگ ريسك در تمام سطوح سازمان كمك كند.  مي

هايي براي مديريت همه انواع  مشي المللي اصول و خط كلي بيان شده در اين استاندارد بين روش
  .دهد اي ارائه مي مند، شفاف و معتبر در هر شرايط و حوزه اي نظام به شيوه  ريسك

ها و  هر بخش و يا كاركرد خاص چارچوب مديريت ريسك نيازهاي فردي، مخاطبان، برداشت
المللي پرداختن به مسئله  دارد. بنابراين، ويژگي كليدي اين استاندارد بينمعيارهاي خاص خود را 

سازي  عنوان فعاليتي در شروع فرآيند كلي مديريت ريسك است. زمينه به» سازي مديريت ريسك زمينه«
هاي مختلف  نفعان و شاخص شوند، ذي شامل اهداف سازمان، محيطي كه اين اهداف در آن دنبال مي

  توانند در ارزيابي ماهيت وپيچيدگي ريسك كمك كننده باشند. ها مي همه آنريسك است كه 
گيرد و فرآيند  رابطه ميان اصول مديريت ريسك، چارچوبي كه مديريت ريسك در آن شكل مي

مديريت ريسك مطابق با اين استاندارد  كه در صورتي نشان داده شده است. 1مديريت ريسك در شكل 
  سازي شود، سازمان قادر خواهد بود: تهيه و پياده

 احتمال دستيابي به اهداف خود را افزايش دهد؛ 
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 گرانه را تشويق كند؛ مديريت پويش 

 از نياز به شناسايي ريسك و درمان ريسك در سراسر سازمان آگاهي يابد؛ 

 بخشد؛ها و تهديدها را بهبود شناسايي فرصت 

 المللي را رعايت كند؛ شده بين الزامات قانوني و مقرراتي مربوط و اصول پذيرفته 

 دهي مالي را تقويت كند؛ گزارش 

 حاكميت سازمان را ارتقاء بخشد؛ 

 نفعان را افزايش دهد؛ اعتماد و اطمينان ذي 

 ريزي ايجاد كند؛ گيري وبرنامه اي قابل اتكا براي تصميم پايه 

 بهبودبخشد؛ها را  كنترل 

 طور اثربخش براي درمان ريسك تخصيص دهد؛ منابع را به 

 وري عملياتي را افزايش دهد؛ اثربخشي وبهره 

 زيست تقويت كند؛ عملكرد سازمان را در ايمني و بهداشت و حمايت از محيط 

 ها و مديريت سوانح را بهبودبخشد؛ پيشگيري از زيان 

 ها را به حداقل برساند؛ زيان 

 ماني را تقويت كند؛يادگيري ساز 

 را افزايش دهد. 1آوري سازماني تاب 

نفعان شامل موارد  اي از ذي المللي نيازهاي بخش گسترده رود كه اين استاندارد بين انتظار مي
  زير را برآورده سازد:

  مشي مديريت ريسك را در سازمان برعهده دارند؛ الف) افرادي كه مسئوليت تدوين خط
برابر مديريت ريسك اثربخش در تمام سازمان و يا در محدوده، پروژه ب) افرادي كه بايد در 
  يا فعاليت خاصي پاسخگو باشند؛

  ج) افرادي كه بايد اثربخشي سازمان را در زمينه مديريت ريسك ارزيابي كنند؛
ها و قوانين اجرايي كه به دنبال ارائه شيوه  مشي ها، خط كنندگان استانداردها، دستورالعمل د) تهيه

  باشند. هاي خاصي از اين اسناد مي طور كلي يا جزيي در بخش ديريت ريسك بهم
هايي از مديريت ريسك  ها در بردارنده مؤلفه فرآيندها و عملكردهاي مديريتي فعلي بسياري از سازمان

ها نيز ممكن است در حال استفاده از فرآيندهاي مديريت ريسك براي نوع  هستند. بسياري از سازمان
                                                 
1- Organizational Resilience 
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توانند با استفاده از اين  ها مي يا شرايط تهيه واجرا كرده باشند. در اين موارد، سازمان  ز ريسكخاصي ا
المللي  المللي به ارزيابي انتقادي فرآيندها وعملكردهاي خود بپردازند. دراين استاندارد بين استاندارد بين

طوركلي  گيرند. به قرار مي هردومورد استفاده» 2مديريت كردن ريسك«و » 1مديريت ريسك«هاي  عبارت
شود در  وفرآيند) مديريت كاراي ريسك مربوط مي چارچوب مديريت ريسك به معماري (اصول،

  شود. حاليكه مديريت كردن ريسك به اجراي آن معماري درمورد يك ريسك خاص اطالق مي
 

 
  
 3محدوده -1

كند. اين  ريسك ارائه مياصول و رهنمودهاي كلي در زمينه مديريت  31000استاندارد ايزو 
ها ها، گروههاي عمومي، خصوصي و اجتماعي، انجمن تواند توسط تمام سازمان المللي مي استاندارد بين

المللي منحصر به فعاليت يا بخش خاصي  و افراد مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين، اين استاندارد بين
  نيست.

كنندگان از اين استاندارد عنوان سازمان به كار  ادهتوجه كنيد كه براي سهولت، براي تمام استف
  شود. برده مي

                                                 
1- Risk Management 
2- Managing Risk 
3- Context 
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ها از  تواند در طول عمر سازمان و در مورد طيف وسيعي از فعاليت المللي مي اين استاندارد بين
ها، محصوالت، خدمات و  ها و تصميمات، عمليات، فرآيندها، كاركردها، پروژه جمله استراتژي

  ر گرفته شود.هاي سازمان به كا دارايي
ها، با هر ماهيت و پيامدي اعم  تواند در مورد انواع گوناگون ريسك المللي مي اين استاندارد بين

  از مثبت يا منفي به كار گرفته شود.
سازي  كند، ولي هدف آن يكسان المللي رهنمودهايي كلي ارائه مي اگرچه اين استاندارد بين

هاي مديريت ريسك و  سازي برنامه احي و پيادهها نيست. طر مديريت ريسك در همه سازمان
هاي آن بايد بر اساس نيازها و شرايط خاص هر سازمان شامل اهداف خاص، محدوده،  چارچوب

ها و اقدامات خاص آن  ها، محصوالت، خدمات، دارايي ساختار، عمليات، فرآيندها، كاركردها، پروژه
  سازمان باشد.

آيندهاي مديريت ريسك در استانداردهاي جهاني هدف اين استاندارد هماهنگ كردن فر
ها يا  موجود و آتي است. اين استاندارد رويكرد عامي را در كمك به استانداردهايي كه با ريسك

  شود. ها نمي كند ولي جايگزين آن هاي مرتبط با آن سروكار دارند فراهم مي بخش
  ه نشده است.تهي 1المللي به منظور ارائه گواهينامه اين استاندارد بين

  
  اصطالحات و تعاريف -2

  اند. براي اهداف مورد نظر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار گرفته شده
  

  2ريسك 2- 1
  4بر اهداف 3اثر عدم اطمينان

  ، منظور از اثر، انحراف از اهداف به صورت مثبت و منفي است.1نكته 
داشته باشند (مانند مالي، بهداشتي و ايمني و توانند  هاي گوناگوني مي ، اهداف جنبه2نكته 

توانند در سطوح مختلف اعمال شوند (مانند سطوح راهبردي، كل سازمان،  زيستي) و مي محيط
  محصول و فرآيند).

                                                 
1- Certifaication 
2- Risk 
3- Uncertainty 
4- Objective 
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و يا تركيبي از اين دو تعريف  1، ريسك اغلب براي نشان دادن حوادث بالقوهو پيامدها3نكته 
  شود. مي

رت تركيبي از پيامدهاي حادثه (شامل تغيير در شرايط) و احتمال ، ريسك اغلب به صو4نكته 
  شود. آن حادثه بيان مي 2وقوع

، عدم اطمينان حالتي است كه در آن كمبود اطالعات، هر چند جزئي، در مورد درك يا 5نكته 
  آگاهي از حادثه، پيامد و يا احتمال وقوع آن وجود داشته باشد.

  )1,1 ، تعريف شماره73(راهنماي ايزو
  

  3مديريت ريسك 2- 2
  شوند. هاي هماهنگي كه براي هدايت و كنترل سازمان در زمينه ريسك به كار گرفته مي فعاليت

  )2,1، تعريف شماره 73(راهنماي ايزو
  

  4چارچوب مديريت ريسك 2- 3
، 5سازي، نظارتمجموعه اجزايي كه زيربناها و سازوكارهاي سازماني را براي طراحي، پياده

  آورد. و بهبود مستمر مديريت ريسك، در تمام سطوح سازمان فراهم مي بازنگري
ها، اهداف، اختيارات و تعهدات الزم براي مديريت  مشي : اين زيربناها شامل، خط1نكته 
  ريسكهستند.
ها  ، منابع، فرآيندها و فعاليت6ها ها، روابط، مسئوليت : سازوكارهاي سازماني شامل برنامه2نكته 

  شوند. مي
هاي كلي سازمان  ها و رويه مشي ها، خط : چارچوب مديريت ريسك در استراتژي3ته نك
  سازي شده است. يكپارچه
  )2,1,1، تعريف 73(راهنماي ايزو  

  

                                                 
1- Consequent 
2- Likelihood 
3- Risk Management 
4- Risk management framework 
5- Monitor 
6- Accountabilities 
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  1مشي مديريت ريسكخط 4-2
  .)2,2كند ( بيانيه كه رويكرد كلي سازمان را نسبت به مديريت ريسك بيان مي

  )2,1,2، تعريف شماره 73(راهنماي ايزو 
  

  2گرايش به ريسك 2- 5
  يرش يا اجتناب از ريسكپذ ي،نگهدار رويكردسازمان براي ارزيابي و درنهايت تحمل،

  )3,7,1,1يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو  
  

  3تمايل به ريسك 6-2
  ميزان و نوع ريسكي كه سازمان آمادگي تحمل، نگهداري و يا پذيرش آن را دارد.

  )3,7,1,2شماره يف تعر ،73(راهنماي ايزو 
  

  4گريزي ريسك 7-2
  گرايش به دوري از ريسك

  )3,7,1,4يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 
  

  5برنامه مديريت ريسك 2- 8
كه رويكرد، اجزاي مديريت و منابع مورد استفاده در  اي درون چارچوب مديريت ريسك برنامه

  كند. مديريت ريسك را مشخص مي
بندي و تعيين  ها، اقدامات، تخصيص وظايف، زمان شامل رويه، اجزا مديريت معموالً 1نكته 

  شود. سلسله مراتب مي
تواند در مورد محصول خاص، فرآيند و پروژه، در تمام يا بخشي از  ، برنامه مديريت مي2نكته 

  شود. سازمان اعمال 

                                                 
1- Risk Management Policy 
2- Risk Attitude 
3- Risk Attitude 
4- Risk Avertion 
5- Risk management plan 
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  )2,1,3يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 
  

  1مالك ريسك 2- 9
  اختيارات مديريت ريسك را بر عهده دارد. فرد يا نهادي كه مسئوليت و

  )3,5,1,4، تعريف شماره 73(راهنماي ايزو 
  

  2فرآيند مديريت ريسك 10-2
هاي ارتباط، مشاوره،  فعاليت برايو اقدامات مديريت  ها رويهها،  مشي مند خط اجراي نظام

  ، نظارت و بازنگري ريسك.پاسخشناسايي، ارزيابي، ، سازي زمينه
  )3,1يف شمارهتعر ،73يزو (راهنماي ا 

  
  3سازي زمينه 11-2

تعريف پارامترهاي داخلي و خارجي كه در مديريت ريسك بايد در نظر گرفته شوند و 
  .مشي مديريت ريسك براي خط 4سازي و معيارهاي ريسك زمينه

  )3,3,1يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 
  

  5زمينه بيروني 12-2
  به دنبال دستيابي به اهداف خود است.زمينه بيروني كه سازمان در آن 

  زمينه بيروني شامل موارد زير است:
 آوري، اقتصادي،  هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، قانوني، مقرراتي، مالي، فن حوزه

  اي يا داخلي. المللي، ملي، منطقه زيست، محيط رقابتي در سطح بين محيط
 هاي اثرگذار بر اهداف سازمان روندها و محرك  
 ها هاي آن ها و ارزش و درك ديدگاه ٦نفعان خارجي برقراري ارتباط با ذي 

                                                 
1- Risk owner 
2- Risk Management Process 
3- Establishing the Context 
4- Risk Criteria 
5- External Context 
6- External Stakeholders 
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  )3,3,1,1يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 
  

  1زمينه دروني 13-2
  زمينه دروني كه سازمان در آن به دنبال دستيابي به اهداف خود است.

  نكته: زمينه دروني شامل موارد زير است:
 ها و مسئوليت ها حاكميت، ساختار سازماني، نقش  
 ها هاي در حال اجرا براي رسيدن به آن ها، اهداف و استراتژي مشي خط  
 ها) آوري ها و فن ها، دانش و منابع (سرمايه، زمان، افراد، فرآيندها، سيستم قابليت 

 ن سيستمĤگيري (رسمي و غير  هاي اطالعاتي و فرآيندهاي تصميم هاي اطالعاتي، جري
 رسمي)

  ها هاي آن ها و ارزش نفعان داخلي و درك ديدگاه ذيبرقراري ارتباط با 

 فرهنگ سازمان 

 هاي به كار گرفته شده توسط سازمان استانداردها، راهنماها و مدل 

 گستره و نوع روابط قراردادي  
  )3,3,1,2يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 

  
  2ارتباط و مشاوره 14-2

ع و دستيابي به اطالعات و برقراري ارتباط فرآيندهاي مستمري كه هر سازمان براي تهيه، توزي
  دهد. نفعان در زمينه مديريت ريسك انجام مي با ذي

: اطالعات ممكن است در مورد وجود، ماهيت، نوع، احتمال، شدت، ارزشيابي، قابليت 1نكته 
  هاي مديريت ريسك باشند. پذيرش و درمان ريسك و ساير جنبه

: مشاوره فرآيندي دو طرفه است كه در آن به برقراري ارتباط آگاهانه ميان سازمان و 2نكته 
گيري در مورد موضوع،  گيري يا جهت ، در مورد مسائل، پيش از تصميميا ساير افرادنفعان آن  ذي

  شود. پرداخته مي
  مشاوره عبارتست از:

                                                 
1- Internal Context 
2- Communication and Consultation 
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 گذارد. اعمال قدرت اثر ميگيري، از طريق تأثيرگذاري و نه  فرآيندي كه بر تصميم  
 گيري  گيري نيست، بلكه اطالعات ورودي را براي تصميم  مشاوره، به معناي تصميم

  كند. فراهم مي
  )3,2,1، تعريف شماره 73(راهنماي ايزو 

  
  1نفعان ذي 15-2

ها متأثر  هاي سازمان اثرگذار باشد يا از آن ها يا فعاليت كه ممكن است بر تصميم فرد يا سازماني
  شود يا خود را متأثر فرض كند.

  .تواند ذينفع هم باشد گيرنده مي نكته: تصميم
  .)3,2,1,1يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 

  
  2ارزيابي ريسك 2- 16

  .5و ارزشيابي ريسك 4، تحليل ريسك3فرآيند كلي شناسايي ريسك
  )3,4,1يف شمارهتعر ،73(راهنماي ايزو 

  
  شناسايي ريسك 17-2

  تشخيص و تعريف ريسك. فرآيند يافتن،
، پيشامدها، علل و پيامدهاي 6: فرآيند شناسايي ريسك شامل شناسايي منابع ريسك1نكته 

  ها است. بالقوه آن
هاي نظري، نظر  هاي گذشته، تحليل : شناسايي ريسك ممكن است با استفاده از داده2نكته 

  نفعان صورت گيرد. متخصصان و خبرگان و نياز ذي
  )3,5,1يف شماره تعر ،73(راهنماي ايزو 

  

                                                 
1- Stakeholders 
2- Risk Assessment 
3- Risk Identification 
4- Risk Analysis 
5- Risk Evaluation 
6- Risk Sources 
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  1منبع ريسك 18-2
  اي در بروز ريسك دارد.هاي ديگر توانايي بالقوه اي كه به تنهايي يا با تركيب مؤلفه مولفه

  نكته: منبع ريسك ممكن است مشهود يا نامشهود باشد.
  )3,5,1,1 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  2حادثه 19-2
  شرايط خاصاي از  وقوع يا تغيير مجموعه

  ممكن است شامل يك يا چند رخداد باشد و علل مختلفي داشته باشد. حادثه: 1نكته 
  ممكن است شامل موردي باشد كه رخ ندهد. حادثه: 2نكته 
  نيز ناميده شود.» تصادف«يا » سانحه«ممكن است  حادثه: 3نكته 
نزديك به «، »4اتفاق«، »3نزديك به زيان«بدون پيامد، ممكن است با عنوان  حادثه: 4نكته 

  ناميده شود.» 6مخاطره نزديك«يا » 5پيشامد
  )3,5,1,2 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  7پيامد 20-2
 .است گذاراثر كه بر اهداف يجه حادثهنت

  : حادثه ممكن است منجر به دامنه وسيعي از پيامدها شود.1نكته 
تأثيرات مثبت و منفي بر اهداف داشته : پيامد ممكن است قطعي يا غير قطعي باشد و 2نكته 

 باشد.

 : پيامدها ممكن است به صورت كمي و كيفي بيان شوند.3نكته 

  ممكن است بر اثر پيامدهاي بعدي گسترش يابند. ،: پيامدهاي اوليه4نكته 
  )3,6,1,3شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

                                                 
1- Risk Source 
2- Event 
3- Near Miss 
4- Incident 
5- Near Hit 
6- Close Call 
7- Consequences 
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  1احتمال وقوع 21-2
  حادثهوقوع احتمال 

طور عيني يا  به طبق تعريف، »وقوع احتمال«در واژه شناسي مديريت ريسك، واژه  :1نكته
هاي كلي يا رياضي (مانند احتمال و  شود و با استفاده از عبارت گيري مي كمي يا كيفي اندازه ضمني،

  .شود فراواني در دوره زماني) تعريف مي
» 2احتمال آماري«بنابراين از واژه  ها، معادل مستقيمي ندارد. اين واژه، در برخي زبĤن: 2نكته

عنوان اصطالح رياضي به كار  شود. در زبان انگليسي واژه احتمال آماري اغلب به جاي آن استفاده مي به
به » احتمال وقوع«هايي به جز انگليسي،  شناسي مديريت ريسك، در زبĤن رود. بنابراين در واژه مي

  رود. معناي احتمال آماري به كار مي
  )3,6,1,1 شماره يف، تعر73ماي ايزو راهن(

  
  3پروفايل ريسك 22-2

  ها اي از ريسك ترسيم مجموعه
هايي باشد كه به تمام سازمان يا بخشي از  ها ممكن است شامل ريسك ي ريسك نكته: مجموعه

  آن مرتبط هستند.
  )3,8,2,5 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  4تحليل ريسك 23-2
  5و تعيين سطح ريسك فرآيند درك ماهيت ريسك

 6گيري در مورد درمان ريسك : تحليل ريسك، پايه و اساس ارزيابي ريسكو تصميم1نكته 
  .است

  : تحليل ريسك، شامل برآورد ريسك است.2نكته 
  )3,6,1 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (

                                                 
1- Likelihood 
2- Probability 
3- Risk Profile 
4- Risk Analysis 
5- Risk Level 
6- Risk Treatment 
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  1معيار ريسك 24-2
  شود. ها تعيين مي معيارهايي كه ميزان اهميت ريسك، با آن

  شوند. : معيارهاي ريسك بر اساس اهداف و زمينه دروني و خارجي سازمان تعيين مي1نكته 
ها و ديگر الزامات منتج  مشي : معيارهاي ريسك ممكن است از استانداردها، قوانين، خط2نكته 

  شوند.
  )3,3,1,3 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  سطح ريسك 25-2
  شود. تركيبي از پيامدها و احتمال وقوع بيان مي ) كه در قالب2,1( بزرگي ريسك

  )3,6,1,8 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  2ارزشيابي ريسك 2- 26
فرآيند مقايسه نتايج تحليل ريسك از طريق معيارهاي ريسك براي تعيين اين كه چه سطحي از 

  ريسك قابل قبول يا قابل تحمل است.
  كند. در مورد درمان ريسك كمك ميگيري  نكته: ارزشيابي ريسك به تصميم

  )3,7,1 شماره يف، تعر73راهنماي ايزو (
  

  درمان ريسك 27-2
  ريسك 3فرآيند تعديل

  : درمان ريسك ممكن است شامل موارد زير باشد:1نكته 
 .اجتناب از ريسك از طريق عدم شروع يا انجام فعاليتي كه منجر به بروز ريسك شود  
  منظور دستيابي به فرصتپذيرش يا افزايش ريسك به  
 حذف و از بين بردن منبع ريسك  
 تغيير احتمال وقوع  

                                                 
1- Risk Criteria 
2- Risk Evaluation 
3- Modify 
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 تغيير پيامد  
 ها (شامل قراردادها و تأمين مالي ريسك) گذاري ريسك با ديگر گروه به اشتراك 

 نگهداري ريسك به واسطه تصميمي آگاهانه 

هاي  عنوان روش به پردازند اغلب هاي ريسك كه به مقابله با پيامدهاي منفي مي : پاسخ2نكته 
 شوند. شناخته مي» 4كاهش ريسك«و » 3پيشگيري از ريسك«، 2»حذف ريسك«، »1ريسك دهنده تسكين«

هاي موجود  هاي جديد يا تعديل ريسك : درمان ريسك ممكن است باعث ايجاد ريسك3نكته 
  شود.

  )3,8,1 شماره يفايزو، تعر 73راهنماي شماره (
  

  5كنترل 28-2
  كند. تعديل مي اقدامي كه ريسكرا

ابزار، فعاليت يا ساير اقداماتي است كه به تعديل مشي،  ها شامل فرآيند، خط : كنترل1نكته 
  پردازند. ريسك مي

  ها، همواره داراي اثرات تعديلي مورد نظر يا مورد انتظار بر ريسك نيستند. : كنترل2نكته 
  )3,8,1,1 شماره يفايزو، تعر 73راهنماي شماره (
  

  6مانده باقي ريسك 29-2
  ماند. ي درمان ريسك باقي مي ها مقدار ريسكي كه بعد از اعمال روش

  هاي شناسايي نشده نيز باشند. مانده ممكن است شامل ريسك ، ريسك باقي1نكته 
  يز شناخته شود.ن 7عنوان ريسك نگهداري شده مانده ممكن است به ريسك باقي، 2نكته 

  )3,8,1,6 شماره يفايزو، تعر 73راهنماي شماره (
  
  1نظارت .1,1

                                                 
1- Risk Mitigation 
2-Risk Elimination 
3- Risk Prevention 
4- Risk Reduction 
5- Controls 
6- Residual Risk 
7- Retained Risk 
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نظارت بازنگري مستمر، رسيدگي، نگاه نقادانه و تعيين وضعيت به منظور شناسايي هرگونه 
  انحراف از سطح عملكرد مطلوب يا مورد انتظار است.

نكته، نظارت ممكن است در مورد چارچوب مديريت ريسك، فرآيند مديريت ريسك، ريسك 
  يا كنترل به كار گرفته شود.

  )3,8,2,1 شماره يفايزو، تعر 73راهنماي شماره (
  

  2بازنگري 30-2
فرآيندهاي دستيابي به اهداف انجام درستي و كارايي  ،در جهت تعيين مطلوبيت كه اقداماتي

  شوند. مي
تواند در مورد چارچوب مديريت ريسك فرآيند مديريت ريسك و ريسك  نكته: بازنگري مي

  انجام شود.
  )3,8,2,2 شماره يفيزو، تعرا 73راهنماي شماره (
  

  اصول -3
كه مديريت ريسك اثربخش باشد، سازمان بايد در همه سطوح اصول زير را رعايت  براي اين

  كند.
  

  پردازد. مديريت ريسك به خلق ارزش و حفاظت از آن مي 3- 1
مديريت ريسك در دستيابي به اهداف عملكردي مانند اهداف ايمني و بهداشت، امنيت، رعايت 

زيست، كيفيت توليد، مديريت پروژه، كارايي در عمليات،  مقررات، تأييد عمومي، حمايت از محيط
  كند. حاكميت و اعتبار كمك مي

  

                                                                                                                            
1-Monitoring 
2- Review 
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  هاي سازمان است. ناپذير از تمام فرآيند مديريت ريسك جزئي جدايي 3- 2
مديريت هاي سازمان نيست.  هاي اصلي و فرآيند مديريت ريسك، فعاليتي مجزا از فعاليت

ريزي  ناپذير از فرآيندهاي سازماني شامل، برنامه ريسك بخشي از وظايف مديران است و جزيي جدايي
  ها و فرآيند تغيير مديريت است. راهبردي، پروژه

  
  رود. گيري به شمار مي مديريت ريسك بخشي از تصميم 3- 3

تري داشته باشند،  هانههاي آگا كند تا بتوانند انتخاب گيران كمك مي مديريت ريسك به تصميم
  نظر كنند. بندي كنند و در مورد اقدامات جايگزين تبادل اقدامات را اولويت

  
  كند. دهي مي مديريت ريسك به روشني عدم اطمينان را آدرس 4-3

دهي به آن  مديريت ريسك، بايد به دقت عدم اطمينان، ماهيت عدم اطمينان و چگونگي آدرس
  را مورد توجه قرار دهد.

  
  هنگام است. مند، ساختاريافته و به مديريت ريسك نظام 3- 5

هنگام و ساختاريافته در مديريت ريسك به اثربخشي، سازگاري،  مند، به رويكردي نظام
  كند. پذيري و معتبر بودن نتايج كمك مي مقايسه

  
  ترين اطالعات موجود است. مديريت ريسك بر اساس بهترين و دقيق 6-3

هاي گذشته، تجربيات،  مديريت ريسك بر اساس اطالعاتي مانند دادههاي فرآيند  ورودي
گيران بايد از  ها و نظر كارشناسان خبره هستند. اگرچه تصميم بيني نفعان، مشاهدات، پيش بازخورد ذي
  ها يا احتمال انحراف در حين بررسي آگاه باشند. ها و مدلسازي هاي داده محدوديت
  

 رايط سازمان است.مديريت ريسك متناسب با ش 7-3
  مديريت ريسك، با زمينه دروني، خارجي و پروفايل ريسك سازگار است.
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  گيرد. مديريت ريسك، عوامل فرهنگي و انساني را در نظر مي 3- 8
توانند دستيابي به اهداف  مديريت ريسك به توانايي، درك و نظر افراد داخلي و خارجي كه مي

  كند. ندازد، توجه ميسازمان را تسهيل كنند يا به تعويق ا
  

  مديريت ريسك، شفاف و جامع است. 3- 9
گيران در تمام سطوح سازمان، متناسب و  ويژه تصميم نفعان و به هنگام ذي مشاركت مناسب و به

ها قرار  نفعان اين امكان را در اختيار آن كند. مشاركت ذي روز بودن مديريت ريسك را تضمين مي به
  هاي خود را در تدوين معيارهاي ريسك ارائه دهند. ديدگاهدهد تا بتوانند  مي

  
  مديريت ريسك، پويا، تكرارپذير و نسبت به تغييرات حساس است. 10-3

كند، نظارت و بازنگري انجام  با وقوع حوادث داخلي و خارجي، محدوده و دانش تغيير مي
نند و برخي ديگر حذف ك ها تغيير مي شوند، برخي ريسك هاي جديدي اضافه مي شود، ريسك مي
  پذير باشد. شوند. بنابراين مديريت ريسك بايد پيوسته نسبت به تغييرات حساس و انعطاف مي

  
  كند. مديريت ريسك، بهبود مستمر را در سازمان تسهيل مي 11-3

هايي براي بهبود بلوغ مديريت ريسك در تمام  سازمان بايد به طراحي و اجراي استراتژي
  ها بپردازد. جنبه

  
  چارچوب -4
  

  كليات 4- 1
ها و سازوكارهاي براي  موفقيت مديريت ريسك به اثربخشي چارچوب مديريتي كه پايه

كند، بستگي دارد. اين چارچوب به مديريت  سازي آن در تمام سطوح سازمان فراهم مي يكپارچه
و ها مختلف  اثربخش ريسك از طريق به كارگيري فرآيند مديريت ريسك در سطوح و محدوده

كند كه اطالعات ريسك استخراج كند. اين چارچوب تضمين مي هاي خاص سازمان كمك مي حوزه
گيري و پاسخگويي در تمام سطوح  از فرآيند مديريت ريسك به درستي گزارش شده و در تصميم  شده
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گيرند. اين بخش اجزاي اصلي چارچوب مديريت ريسك و نحوه ارتباط سازمان مورد استفاده قرار مي
  دهد. ارائه شده است توضيح مي 1- 2ها با يكديگر را آن گونه كه در شكل  تقابل آنم

  

  
 دهنده چارچوب مديريت ريسک بين اجزای تشکيل رابطه ۱-۲شکل 

  
سازي  ها در يكپارچه اين چارچوب به دنبال تجويز سيستمي مديريتي نيست، بلكه به سازمان

ها بايد اجزاي اين  كند. بنابراين، سازمان شان كمك مي هاي مديريتي مديريت ريسك در تمام سيستم
ها و فرآيندهاي فعلي مديريت  ق دهند. اگر روشچارچوب را متناسب با نيازهاي خاص خودشان تطبي

طور رسمي فرآيند مديريت  سازمان داراي عناصري از مديريت ريسك باشد و يا سازمان از قبل و به
طور نقادانه و با  ها را به هاي خاصي اجرا كرده است، بايد آن ها و يا وضعيت ريسك را براي ريسك

هاي ذكر شده در ضميمه الف بازنگري كرده و اثربخشي و  و ويژگيالمللي  استفاده از اين استاندارد بين
  ها را مورد ارزيابي قرار دهند. كفايت آن

 تعهد مديريت

 طراحي چارچوب مديريت ريسك
شناخت سازمان و محدوده آن 
هاي مديريت ريسكمشيتدوين خط 
پاسخگويي 
هاي سازمانفرآينددر  سازييكپارچه 
منابع 
دهي درون گزارشهاي ارتباطي وايجاد سازوكار

 بهبود مستمر چارچوب

 نظارت و بازنگري چارچوب

 سازي مديريت ريسكپياده
سازي چارچوب مديريت پياده

ريسك
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  1و تفويض اختيار تعهد 4- 2
براي شروع مديريت ريسك و حصول اطمينان از اثربخشي روزافزون آن نيازمند تعهد محكم و 

دي براي اجراي اين تعهدات در تمام ريزي دقيق و راهبر پايدار مديريت سازمان و همچنين برنامه
  سطوح سازمان است. مديران بايد:

 مشي مديريت ريسك را تأييد و تصويب كنند؛خط 

 اجراي قوانين و مقررات را تضمين كنند؛ 

 هاي  هاي سنجش عملكرد مديريت ريسك را تدوين كنند كه سازگار با شاخص شاخص
 سنجش عملكرد در سازمان باشند؛

 هاي سازمان همسو كنند؛ ك را با اهداف و استراتژياهداف مديريت ريس 

 طور مناسب تخصيص دهند؛ ها و وظايف را در سطح سازمان به مسئوليت 

 اند؛ تضمين كنند كه منابع مورد نياز براي مديريت ريسك تخصيص داده شده 

 نفعان برسانند؛ منافع مديريت ريسك را به اطالع تمام ذي 

 ريسك همواره مناسب و متناسب است. اطمينان دهد كه چارچوب مديريت 

  
  طراحي چارچوب مديريت ريسك 4- 3
  
  شناخت سازمان و محدوده آن 1-3-4

سازي چارچوب مديريت ريسك، ارزيابي و شناخت زمينه دروني  قبل از شروع طراحي و پياده
و خارجي سازمان بسيار حائز اهميت است، زيرا اين شناخت تأثيرات زيادي بر طراحي چارچوب 

  شود: مورد نظر دارد. ارزيابي زمينه بيروني سازمان شامل موارد زير مي
آوري، اقتصادي، الف) محيط اجتماعي، فرهنگي، سياسي، قانوني، مقرراتي، مالي، فن

  اي يا محلي؛ زيستي و رقابتي، اعم از بين المللي، ملي، منطقه محيط
  ارند؛گذ هايي كه بر اهداف سازمان تأثير مي ب) روندها و محرك

  ها؛ هاي آن نفعان و درك ارزش پ) برقراري ارتباط با ذي
  شوند: ارزيابي محدوه داخلي سازمان شامل موارد زير مي

                                                 
1- Mandate and Commitment 
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 ها و وظايف؛ حاكميت، ساختار سازماني، نقش 

 شود؛ ها تالش مي هايي كه براي تحقق آن ها، اهداف و استراتژي مشي خط 

 مانند سرمايه، زمان، نيروي انساني، فرآيندها، ها و آگاهي در قالب منابع، دانش  قابليت)
 آوري)؛ ها و فن سيستم

 ن سيستمĤگيري مرتبط (رسمي و  هاي اطالعاتي و فرآيندهاي تصميم هاي اطالعاتي، جري
 غيررسمي)؛

 ها؛ هاي آن ها و ارزش نفعان داخلي و شناخت ديدگاه روابط با ذي 

 فرهنگ سازمان؛ 

 ي به كار گرفته شده توسط سازمان؛ها استانداردها، راهنماها و مدل 

 .نوع و محدوده روابط قراردادي 

  
  مشي مديريت ريسك تدوين خط 2-3-4

مشي مديريت ريسك بايد اهداف و تعهدات سازمان را در برابر ريسك بيان كند و به  خط
  موارد زير اشاره كند:

 منطق سازمان در مديريت ريسك؛ 

 مشي مديريت ريسك؛ و خطهاي سازمان  مشي رابطه ميان اهداف و خط 

 ها براي مديريت ريسك؛ وظايف و مسئوليت 

 در مديريت ريسك؛ ١نحوه رفع تضاد منافع 

  تعهد نسبت به در اختيار گذاشتن منابع و امكانات الزم براي كمك به كساني كه مسئوليت و
 پاسخگويي مديريت ريسك را برعهده دارند؛

 شود؛ جش و گزارش ميروشي كه بر اساس آن عملكرد مديريت ريسك سن 

 مشي مديريت ريسك و چارچوب آن در واكنش به  اي خط تعهد نسبت به ارزيابي و بهبود دوره
 حادثه يا تغيير شرايط و وضعيت.

  
  
 

                                                 
1- Conflicting Intrests 
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  پاسخگويي 3-3-4
پذيري، اختيارات و صالحيت الزم براي  سازمان بايد اطمينان دهد كه پاسخگويي، مسئوليت

حفظ فرآيند مديريت ريسك وجود دارد و تضمين كند كه  سازي و مديريت ريسك شامل پياده
  هاي به كارگرفته شده، كافي، اثربخش و كارا هستند. اين امر از طريق موارد زير تسهيل شود: كنترل
 شناسايي مالكان ريسك كه وظيفه و اختيارات مديريت ريسك را بر عهده دارند؛ 

 و حفظ چارچوب مديريت ريسك هستند؛ سازي سازي، پياده شناسايي افرادي كه مسئول آماده 

 هاي افراد در تمام سطوح سازمان در خصوص مديريت ريسك؛ تعيين ساير مسئوليت 

 دهي داخلي و خارجي؛ گيري عملكرد و فرآيندهاي گزارش هاي اندازه ايجاد روش 

 ١اطمينان از سطوح مناسب تشخيص. 

 
  سازي در فرآيندهاي سازماني يكپارچه 4-3-4

ها و فرآيندهاي سازمان  اي مناسب، اثربخش و كارامد در فعاليت بايد به گونهمديريت ريسك 
  ناپذير از فرآيندهاي سازمان باشد. گنجانده شود. فرآيند مديريت ريسك بايد بخش جدايي

ها و  ريزي راهبردي و فعاليت مشي، برنامه طور مشخص، مديريت ريسك بايد در تعيين خط به
فرآيندهاي مديريت تغيير گنجانده شود. برنامه جامع و فراگير مديريت  ها و هاي بعدي آن بازنگري

مشي مديريت ريسك  ريسك بايد در سازمان وجود داشته باشد تا اطمينان حاصل شود كه خط
سازي شده است.  ها و فرآيندهاي سازمان يكپارچه سازي شده و مديريت ريسك در تمام فعاليت پياده

  سازي شود. هاي سازمان مانند برنامه راهبردي يكپارچه ند در ساير برنامهتوا برنامه مديريت ريسك مي
  

  منابع 5-3-4
  سازمان بايد منابع كافي براي مديريت ريسك تخصيص دهد.

  منابع شامل موارد زير هستند:
 ها؛ ها، تجارب و صالحيت افراد، مهارت 

 منابع مورد نياز براي هر مرحله از فرآيند مديريت ريسك؛ 

 ها و ابزارهاي مورد استفاده براي مديريت ريسك؛ اي سازماني، روشفرآينده 

 هاي مستندسازي شده؛ فرآيندها و دستورالعمل 

                                                 
1- Recognition 



  
  
  
  

  
  سازي چارچوب مديريت ريسك راهنماي جامع طراحي و پياده  160

 

 هاي مديريت اطالعات و دانش؛ سيستم 

 هاي آموزشي برنامه 

 
  دهي درون سازماني هاي ارتباطي و گزارش ايجاد سازوكار 6-3-4

درون سازماني را براي تقويت پاسخگويي و دهي  هاي ارتباطي و گزارش سازمان بايد سازوكار
  ها بايد اطمينان دهند كه: مالكيت ريسك ايجاد كند. اين سازوكار

 طور مناسب به  اجزاي كليدي چارچوب مديريت ريسك و هرگونه اصالحات بعدي آن به
 رسند؛ اطالع افراد درون سازمان مي

 و نتايج آن وجود دارد؛ دهي درون سازماني مناسبي در مورد چارچوب، اثربخشي گزارش 

  اطالعات مناسب حاصل از اجراي مديريت ريسك، در سطوح مناسب و در زمان مناسب در
 دسترس هستند؛

 نفعان درون سازمان وجود دارد. نظر با ذي فرآيندهايي براي مشاوره و تبادل 

نابع گوناگون آوري اطالعات ريسك از م ها در صورت امكان بايد فرآيندهايي براي جمع اين سازوكار
  اطالعات ايجاد كنند.  همراه با در نظر گرفتن حساسيت

  
  دهي برون سازماني هاي ارتباطي وگزارش ايجاد سازوكار 7-3-4

نفعان برون سازماني  رساني در مورد ريسك به ذي اي براي نحوه اطالع ها بايد برنامه سازمان
  باشد:تهيه و اجرا كنند. اين برنامه بايد شامل موارد زير 

 ها؛ نفعان خارجي مرتبط و اطمينان از تبادل مؤثر اطالعات با آن مشاركت ذي 

 هاي دولت؛ دهي خارجي در راستاي اجراي قوانين و مقررات و درخواست گزارش 

 ها؛ دهي در مورد ارتباطات و مشاوره ارائه بازخورد و گزارش 

 برقراري ارتباط به منظور ايجاد اعتماد در سازمان؛ 

  بيني نشده. نفعان در صورت بروز بحران و حوادث پيش ارتباط با ذيبرقراري 

ها بايد تا حد امكان فرآيندهايي براي جمع آوري اطالعات ريسك از منابع  اين سازوكار
  گوناگون همراه با مالحظه حساسيت اطالعات ايجاد كنند.
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 سازي مديريت ريسكپياده 4-4
  

  سازي چارچوب مديريت ريسك پياده 1-4-4
  سازي چارچوب مديريت ريسك، سازمان بايد: پيادهدر 
 سازي چارچوب تعيين كند؛ زمان و استراتژي مناسب را براي پياده 

 مشي مديريت ريسك را در فرآيندهاي سازماني به كار ببرد؛فرآيند وخط 

 الزامات قانون و مقرراتي را رعايت كند؛ 

 راستاي نتايج فرآيند مديريت ريسك گيري، توسعه و تدوين اهداف در  اطمينان يابد كه تصميم
 هستند؛

 رساني و آموزش؛ برگزاري جلسات اطالع 

 نفعان به منظور حصول اطمينان از مناسب بودن چارچوب مديريت  ارتباط و مشاوره با ذي
 ريسك 

 
  سازي فرآيند مديريت ريسكپياده 2-4-4

طريق برنامه مديريت مديريت ريسك بايد با اطمينان از اجراي فرآيند مديريت ريسك از 
  عنوان بخشي از فرآيندها و اقدامات سازمان اجرا شود. هاي مرتبط به ريسك، در تمام سطوح و فعاليت

  

  نظارت و بازنگري چارچوب 4- 5
به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و استمرار مديريت ريسك در تقويت عملكرد سازمان، 

  سازمان بايد:
 شوند مورد  هايي كه پيوسته از نظر تناسب ارزيابي مي اخصعملكرد مديريت ريسك را با ش

 سنجش قرار دهد؛

 هاي حاصله در راستاي برنامه يا انحراف از برنامه را اندازه گيري كند؛ اي پيشرفت طور دوره به 

 مشي و برنامه ريسك سازمان را با توجه اي مناسب بودن چارچوب مديريت، خط طور دوره به
 رجي سازمان مورد بازنگري قرار دهد؛به شرايط داخلي و خا

 مشي دست آمده در زمينه برنامه مديريت ريسك و ميزان اجراي خط هاي به ريسك و پيشرفت
 مديريت ريسك را گزارش دهد؛

 .اثربخشي چارچوب مديريت ريسك را ارزيابي كند 
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  بهبود مستمر چارچوب 6-4
توان  كه چگونه مي در مورد اينبر اساس نتايج حاصل از نظارت و بازنگري، سازمان بايد 

گيري كند. اين تصميمات بايد  مشي و برنامه مديريت ريسك را بهبودبخشيد تصميمچارچوب، خط
  منجر به بهبود مديريت ريسك و فرهنگ مديريت ريسك در سازمان شوند.

  

  فرآيند -5
  

  كليات 5- 1
  فرآيند مديريت ريسك بايد:

 باشد؛ناپذير از مديريت سازمان  بخش جدايي 

 سازي شود؛ و در فرهنگ و عملكرد سازمان يكپارچه 

 .همسو با فرآيندهاي سازمان باشد  
  نشان داده شده است. 1-3فرآيند مديريت ريسك در شكل 

  
 مديريت ريسک فرآيند ۱-۳شکل 

  

 
 

 ارتباط
 و

 مشاوره
 

 
 

 نظارت
 و

 بازنگري

سازيزمينه  

شناسايي ريسك

تحليل ريسك

ارزشيابي ريسك

 درمان ريسك

ريسكارزيابي  
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  ارتباط و مشاوره 5- 2
نفعان داخلي و خارجي بايد در تمام مراحل فرآيند مديريت ريسك  ارتباط و مشاوره با ذي
ها بايد  هاي ارتباط و مشاوره بايد در مرحله اوليه تهيه شوند. اين برنامه صورت پذيرد. بنابراين، برنامه

هاي  ريسك، علل ايجادكننده و پيامدهاي آن (درصورت مشخص بودن) و روشمسائل مربوط به خود 
ها را مورد توجه قرار دهند. در ارتباط و مشاوره اثربخش بايد اطمينان  كار رفته براي پاسخ به آن به

نفعان، اصول و مباني كه بر اساس  حاصل شود كه هم مالكان اجراي فرآيند مديريت ريسك و هم ذي
  اند. را درك كرده كه برخي اقدامات خاص مورد نياز هستند اند و دليل اين ت گرفته شدهها تصميما آن

  تواند: روش مشاوره گروهي مي
 سازي صحيح كمك كند؛ به زمينه 

 اند؛ نفعان شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته اطمينان دهد كه منافع ذي 

 اند؛ ها به درستي شناسايي شده اطمينان دهد كه ريسك 

 ها گرد هم آورد؛ هاي مختلف تخصصي را براي تحليل ريسك هحوز 

 نظرهاي گوناگون به هنگام تعريف معيارهاي ريسك و ارزشيابي  اطمينان دهد كه نقطه
 گيرند؛ها مورد مالحظه قرار مي ريسك

 برنامه درمان ريسك را تأييد و تقويت كند؛ 

 كند؛ و مديريت مناسب تغيير را در طول فرآيند مديريت ريسك تقويت 

  دهد. برنامه ارتباط و مشاوره مناسب داخلي و خارجي را توسعه 

ها و تصورات افراد در مورد  نفعان بسيار حائز اهميت است زيرا برداشت ارتباط و مشاوره با ذي
ها، نيازها،  هاي موجود در ارزش توانند بسته به تفاوت ها مي ريسك متفاوت است. اين برداشت

نفعان  هاي ذي نفعان بسيار متنوع باشند. از آنجا كه ديدگاه اير مالحظات ذيها، مفاهيم و س فرض
ها از ريسك  توانند تأثيرات مهمي بر تصميمات گرفته شده داشته باشند؛ درك و برداشت اين گروه مي

  گيري مورد توجه قرار گيرد. بايد شناسايي، ثبت و در فرآيند تصميم
مناسب، دقيق و قابل فهم اطالعات را با مالحظه ابعاد ارتباط و مشاوره بايد تبادل مفيد، 

  داري تسهيل كند. محرمانه بودن، صداقت و امانت
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  سازي زمينه 5- 3
  
 كليات 1-3-5

سازي، سازمان اهداف خود را اعالم، پارامترهاي داخلي و خارجي مورد مالحظه در  با زمينه
كند. هر  براي ساير مراحل فرآيند تعيين ميمديريت ريسك را تعريف و حدود و معيارهاي ريسك را 

چند بسياري از اين پارامترها بسيار شبيه به پارامترهايي هستند كه در طراحي چارچوب مديريت 
گيرد،  سازي براي فرآيند مديريت ريسك صورت مي كه زمينه ريسك مورد توجه قرار گرفتند، اما زماني

ها با محدوده خاص فرآيند  از نظر ميزان مرتبط بودن آنويژه  به -اين موارد بايد با جزئيات بيشتر
  مورد توجه قرار گيرند. -مديريت ريسك

  
  سازيبيروني زمينه 2-3-5

زمينه بيروني همان محيط خارجي است كه سازمان در آن به دنبال دستيابي به اهداف خود 
نفعان به هنگام  مالحظات ذيكه اهداف و  . شناخت زمينه بيروني به منظور حصول اطمينان از ايناست

ها  اند از اهميت بااليي برخوردار است. اگرچه اين معيار تعيين معيارهاي ريسك مورد توجه قرار گرفته
ها و  شوند، ولي الزامات قانوني و مقرراتي، برداشت بر اساس حوزه فعاليت وسيع سازمان تعيين مي

با فرآيند مديريت ريسك بايد با جزئيات هاي خاص ريسك مرتبط  نفعان و ساير جنبه تصورات ذي
  بيشتر مورد توجه قرار گيرند.

  شود: زمينه بيروني شامل موارد زير مي
  حوزه فرهنگي، اجتماعي، سياسي، قانوني، مقرراتي، مالي، فنّي، اقتصادي، طبيعي و

 اي و محلي؛ رقابتي اعم از بين المللي، ملّي، منطقه

 گذارند؛ سازمان تأثير ميهايي كه بر اهداف روندها و محرك 

 نفعان خارجي. هاي ذي ها و ارزش روابط، برداشت 

  
  سازي دروني زمينه 3-3-5

زمينه دروني همان محيط داخلي است كه سازمان در آن به دنبال رسيدن به اهدافش است. 
هاي سازمان سازگار باشد. زمينه  فرآيند مديريت ريسك بايد با فرهنگ، فرآيندها، ساختارها و استراتژي
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هاي درون سازمان است كه توسط سازمان بر نحوه مديريت ريسك تأثير  دروني شامل تمام پديده
  سازي داخلي به داليل زير بايد صورت پذيرد: گذارد. زمينه يم

  گيرد؛ الف) مديريت ريسك در محدوده و فضاي سازمان صورت مي
ب) اهداف و معيارهاي هر پروژه، فرآيند يا فعاليت خاص بايد با مالحظه اهداف كلي سازمان 

  تعريف و تعيين شوند؛
براي رسيدن به اهداف راهبردي، پروژه و يا ها  ها موفق به شناسايي فرصت ج) برخي سازمان

  گذارد. ها تأثير منفي مي شوند و اين مسئله بر تعهدات سازماني، اعتبار، اعتماد و ارزش فعاليت خود نمي
  شود: زمينه دروني شامل موارد زير مي

 ها؛ ها و مسئوليت مديريت، ساختار سازماني، نقش 

 ها؛ راي رسيدن به آنهاي موجود ب ها، اهداف و استراتژي مشي خط 

 ها و  ها، بر حسب منابع، دانش و آگاهي (مانند سرمايه، زمان، افراد، فرآيندها، سيستم توانايي
 ها) آوري فن

 ن سيستمĤگيري مرتبط (رسمي وغير  هاي اطالعاتي و فرآيندهاي تصميم هاي اطالعاتي، جري
 رسمي)

 .نوع و ميزان روابط قراردادي 

 
  مديريت ريسك سازيفرآيند زمينه 4-3-5

هايي از سازمان  هاي سازمان يا بخش ها، حدود و ثغور و پارامترهاي فعاليت اهداف، استراتژي
  شود بايد تعيين شوند. ها فرآيند مديريت ريسك اجرا مي كه در آن

مديريت ريسك بايد مالحظات كامل توجيه اقتصادي را در تخصيص منابع الزم براي اجراي 
ها و اختيارات و اطالعات موردنياز بايد  گيرد. منابع مورد نياز، مسئوليتمديريت ريسك در نظر 

  مشخص شوند.
تواند شامل  هاي هر سازمان متفاوت است ولي مي محدوده فرآيند مديريت ريسك بسته به نياز

  موارد زير باشد:
 هاي مديريت ريسك؛ تعريف اهداف فعاليت 

 ها در فرآيند مديريت ريسك؛ تعريف مسئوليت 

 هاي مديريت ريسك كه بايد انجام شوند؛ ريف حدود و ثغور، ابعاد و اندازه فعاليتتع 
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 ها برحسب زمان و  تعريف فعاليت، فرآيند، وظايف، پروژه، محصوالت، خدمات و يا دارايي
 مكان؛

 هاي  ها، فرآيندها يا فعاليت تعريف رابطه بين هر پروژه، فرآيند، يا فعاليت خاص با ساير پروژه
 سازمان؛

 ارزيابي ريسك؛  هاي تعريف روش 

 هاي ارزيابي اثربخشي و عملكرد مديريت ريسك؛ تعريف روش 

 كه بايد اتخاذ شوند، و شناسايي و تعيين تصميماتي 

 ها و منابع مورد نياز براي  شناسايي محدوده و قالب مطالعات مورد نياز، گستردگي و اهداف آن
 انجام اين مطالعات.

اين عوامل و ساير عوامل مربوط بايد به حصول اطمينان از تناسب رويكرد مديريت  توجه:
هايي كه دستيابي به اهداف آن را تحت تأثير قرار دهند  ريسك اعمال شده با شرايط سازمان و ريسك

  كمك كنند.
 

  تعريف معيارهاي ريسك 5-3-5
گيرند را تعريف  تفاده قرار ميسازمان بايد معيارهايي كه براي ارزيابي اهميت ريسك مورد اس

ها، اهداف و منابع سازمان باشند. برخي از معيارها ممكن است از  كننده ارزش كند. معيارها بايد منعكس
هاست، استخراج شوند. معيارهاي ريسك  قوانين و مقررات و ساير الزاماتي كه سازمان وابسته به آن

ابتداي هر فرآيند مديريت ريسك تعريف شده و  مشي ريسك سازمان سازگار بوده و در بايد با خط
مرتباً مورد بازنگري قرار گيرند. عواملي كه در هنگام تعريف معيارهاي ريسك، بايد در نظر گرفته 

  اند از: شوند عبارت
 ها؛ گيري آن ماهيت و نوع علل و پيامدهاي ممكن و نحوه اندازه 

 نحوه تعريف احتمال وقوع؛ 

 يامد؛چارچوب زماني احتمال و پ 

 نحوه تعيين سطح ريسك؛ 

 نفعان؛ ديدگاه ذي 

 سطحي كه در آن ريسك قابل قبول و يا قابل تحمل است؛ 
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  آيا تركيبي از چند ريسك بايد در نظر گرفته شود و در اين صورت چه تركيبي و چگونه بايد
 در نظر گرفته شود؟

 

  ارزيابي ريسك 4-5
  
  كليات 1-4-5

  شناسايي و ارزشيابي ريسك است.ارزيابي ريسك فرآيندي كلي براي 
  

  شناسايي ريسك 2-4-5
سازمان بايد منبع ريسك، نواحي تأثيرگذار، حوادث (شامل تغيير در شرايط و وضعيت)، علل و 

ها، بر  ها را شناسايي كند. هدف اين مرحله آن است كه فهرست جامعي از ريسك پيامدهاي بالقوه آن
مان را به اهدافش تقويت كند يا به تأخير اندازد تهيه شود. اساس حوادثي كه ممكن است دستيابي ساز

  هايي كه همراه با فرصت نيستند نيز اهميت دارد. در اين مرحله شناسايي ريسك
ها بسيار حياتي است زيرا ريسكي كه در اين مرحه شناسايي نشده باشد،  شناسايي جامع ريسك

كه  ها را اعم از آن ناسايي ريسك بايد ريسكشود. شدر مراحل بعدي وارد فرآيند تحليل ريسك نمي
ها آشكار باشد يا نباشد،  ها تحت كنترل سازمان باشد يا نباشد و منبع و علت آن منبع ايجاد كننده آن

  شامل شود.
شناسايي ريسك بايد اثرات جانبي پيامد مورد نظر از جمله اثرات ثانويه و تجميعي را مورد 

كه منبع و  همچنين بايد دامنه وسيعي از انواع پيامدها را صرف نظر از آنارزيابي قرار دهد. اين مرحله 
يا علت ريسك آشكار باشد و يا خير مورد توجه قرار دهد. ضمن شناسايي رخدادهايي كه ممكن است 

توانند در آينده  دهند چه پيامدهايي مي در آينده رخ دهند در نظر گرفتن علل و سناريوهايي كه نشان مي
  نيز ضروري است. همه علل و پيامدهاي مهم بايد در نظر گرفته شوند. رخ دهند

هاي  هاي شناسايي ريسكي را به كار گيرد كه با اهداف و توانايي سازمان بايد ابزارها و روش
هايي كه با آن مواجه است تناسب داشته باشند. اطالعات مناسب و به روز در  سازمان و ريسك

زمينه اطالعاتي مناسبي ارائه  تند. اين اطالعات بايد تا حد امكان پيششناسايي ريسك بسيار مهم هس
  شوند. ها به كار گرفته دهند. افراد داراي دانش و آگاهي مناسب بايد در شناسايي ريسك
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  تحليل ريسك 3-4-5
تحليل ريسك عبارت از توسعه شناخت ريسكاست. تحليل ريسك اطالعات ورودي براي 

هاي درمان ريسك را  ترين روشگيري براي درمان ريسك و انتخاب مناسب ارزشيابي ريسك، تصميم
هايي  گيري در مورد گزينه هاي الزم براي تصميم كند. فرآيند تحليل ريسك همچنين بايد داده ارائه مي

  كه داراي انواع و سطوح مختلفي از ريسك هستند را فراهم كند.
ط به علت و منشاء ريسك، پيامدهاي مثبت فرآيند تحليل ريسك در بر گيرنده مالحظات مربو

گذارند  ها تأثير مي و منفي آن و احتمال وقوع پيامدها است. عواملي كه بر پيامدها و احتمال وقوع آن
شود.  ها تحليل ميبايد شناسايي شوند. ريسك از طريق تعيين پيامدها و احتمال آن و ساير ويژگي

  مراه داشته باشد.هرحادثه ممكن است پيامدهاي متعددي به ه
هاي كه پيامدها و  ها نيز بايد در محاسبات لحاظ شوند. روش هاي موجود و كارايي آن كنترل

ها را با هم تركيب ساخته و سطح ريسك را  هايي كه آن شوند و روش ها بيان مي احتماالت بر اساس آن
ه نتايج ارزيابي ريسك كننده نوع ريسك، اطالعات در دسترس و هدفي ك كند بايد منعكس تعيين مي

گيرند باشد. همه اين موارد بايد با معيارهاي ريسك سازگار باشند. همچنين توجه  مورد استفاده قرار مي
  ها نيز حائز اهميت است. ها و منشأ آن به همبستگي دروني انواع ريسك

ها و فروض  شرط ميزان اعتبار و دقت در تعيين سطح ريسك و حساسيت آن نسبت به پيش
گيران و در موارد مرتبط  ايد در تحليل ريسك در نظر گرفته شده و به صورتي مؤثر به اطالع تصميمب

نفعان رسانده شود. عواملي مانند اختالف نظر در بين كارشناسان، عدم اطمينان، در دسترس  ساير ذي
و مورد سازي بايد ذكر شوند  هاي مدل ، كيفيت، كميت، مناسب بودن اطالعات و محدوديت1بودن

  توجه قرار گيرند.
تواند با سطوح مختلفي از جزئيات بسته به ريسك، هدف تحليل، اطالعات،  تحليل ريسك مي

تواند به صورت كمي، نيمه كمي، كيفي يا  ها و منابع در دسترس انجام شود. تحليل ريسك مي داده
  ها بسته به شرايط انجام شود. تركيبي از آن

اي از  سازي نتايج هر حادثه و يا مجموعه توانند از طريق مدل ها مي نپيامدها و احتمال وقوع آ
هاي موجود تعيين شوند. پيامدها ممكن  از مطالعات تجربي و يا داده 2يابي حوادث و يا ازطريق برون

است به صورت اثرات مشهود يا نامشهود بيان شوند. در برخي موارد ممكن است بيش از يك مقدار 

                                                 
1- Availability 
2- Extrapolation 
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هاي مختلف الزم  و وضعيت  ، گروه ، مكان ها در زمان پيامدها و يا احتمال وقوع آن عددي براي تعيين
  باشد.

  
  ارزشيابي ريسك 4-4-5

گيري، بر اساس نتايج تحليل ريسك است. بر اين  هدف ارزشيابي ريسك كمك به تصميم
هاي درمان  برنامهبندي  توان تصميم گرفت كه به كدام ريسك پاسخ داده شود و نحوه اولويت اساس مي

ريسك چگونه باشد. ارزشيابي ريسك شامل مقايسه سطح ريسك تعيين شده در فرآيند تحليل ريسك 
سازي چارچوب مديريت ريسك است. براساس اين  با معيارهاي ريسكي تدوين شده در مرحله زمينه

  شود. مقايسه، نياز يا عدم نياز به درمان ريسك مشخص مي
تر ريسك صورت گرفته و به ميزان تحمل  ر نظر گرفتن محدوده گستردهاين تصميمات بايد با د

ها نيز توجه شود. تصميمات بايد بر اساس الزامات قانوني، مقرراتي و ساير  ريسك توسط ساير گروه
  الزامات باشند.

هاي بيشتر  گيري براي انجام تحليل تواند به تصميم در برخي شرايط، ارزشيابي ريسك مي
زشيابي ريسك همچنين ممكن است منجر به اتخاذ تصميمي شود كه بر اساس آن درمان بيانجامد. ار

هاي موجود باشد. اين تصميم از بينش سازمان درباره ريسك و معيارهاي  ريسك تنها حفظ كنترل
  شود. ريسك تدوين شده متاثر مي

  
  درمان ريسك 5- 5
  
  كليات 1-5-5

ها  ها، اجراي اين گزينه براي تعديل ريسكدرمان ريسك شامل انتخاب يك يا چند گزينه 
هايي براي ريسك ايجاد  هاي ارائه شده كنترل حل شوند راه ها اجرا مي كه اين گزينه است. هنگامي

  كنند. درمان ريسك در برگيرنده فرآيندي چرخشي به صورت زير است: مي
 ارزيابي درمان ريسك؛ 

 مانده قابل تحمل هستند يا خير؛ هاي باقي كه مقدار ريسك گيري در مورد اين تصميم 

 مانده قابل تحمل نيستند روش جديدي براي درمان ريسك ارائه شود؛ و هاي باقياگر ريسك 

 .كارايي روش جديد سنجيده شود 
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ها شامل موارد زير  هاي درمان ريسك لزوماً در همه شرايط درست و مناسب نيستند. اين گزينه گزينه
  شوند: مي

هايي كه باعث بروز ريسك  ك از طريق عدم شروع يا ادامه فعاليتالف) اجتناب از ريس
  شوند؛ مي

  ب) پذيرش يا تشديد ريسك به منظور دستيابي به فرصت؛
  پ) از بين بردن منشاء ريسك؛

  ت) تغيير احتمال وقوع؛
  ث) تغيير پيامدها؛

مالي ريسك)؛ هاي ديگر (شامل قراردادها و تأمين  گذاري ريسك با گروه يا گروه ج) به اشتراك
  و

  چ) نگهداري ريسك از طريق تصميمي آگاهانه.
  

  هاي مقابله و درمان ريسك انتخاب گزينه 2-5-5
ها و فوايد اقدامات اجراي آن  ترين گزينه درمان ريسك شامل مقايسه بين هزينه انتخاب مناسب

اجتماعي و لزوم هاي  همراه با مالحظه الزامات قانون و مقرراتي و ساير الزامات مانند مسئوليت
هاي پاسخ دارند  هايي كه نياز به اجراي گزينه زيست است. اين تصميمات بايد ريسك حفاظت از محيط

هايي با پيامد عمده و احتمال بسيار كم را نيز در نظر  ولي داراي توجيه اقتصادي نيستند، مانند ريسك
  بگيرد.

و يا تركيبي مورد استفاده قرار داد. توان به صورت مجزا  هاي مختلف درمان ريسك را مي گزينه
  كنند. هاي درمان ريسك استفاده مي كارگيري تركيبي از روشها معموالً از به سازمان

نفعان و  هاي ذي ها و ديدگاه هاي درمان ريسك، سازمان بايد به ارزش هنگام انتخاب گزينه
هاي درمان  ي كه ممكن است گزينهها توجه كند. در موارد هاي برقراري ارتباط با آن ترين روش مناسب

نفعان اثرگذار باشند، اين مسئله بايد در  هاي ديگر سازمان يا ذي ريسك بر سطح ريسك در بخش
هاي درمان ريسك داراي اثرات يكساني  گيري لحاظ شود. اگرچه ممكن است برخي از گزينه تصميم

هاي ديگر ترجيح  ها را بر گزينه نهنفعان برخي از گزي باشند ولي بايد توجه داشت كه ممكن است ذي
  دهند.
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هاي درمان ريسك تعيين بندي اجراي روشبايد به روشني اولويت  در برنامه درمان ريسك
تواند شكست و يا عدم كارايي روش درمان ريسك  هاي مهم در اين رابطه مي شوند. يكي از ريسك

امه درمان ريسك باشد تا از كارايي اجرا شده باشد. از اين رو نظارت بايد پيوسته جزيي از برن
  كار رفته اطمينان حاصل شود. هاي به روش

هاي ثانويه شوند كه بايد مورد  هاي درمان ريسك ممكن است منجر به بروز ريسك روش
  ارزيابي، پاسخ، نظارت و بازنگري قرار گيرند.

هاي اوليه و نه  ريسكهاي ثانويه بايد در همان برنامه اوليه درمان ريسك و در كنار  اين ريسك
ها نيز بايد شناسايي و  گيرند. ارتباط بين اين نوع ريسكهاي جديد مورد توجه قرار مي عنوان ريسك به

  ثبت شود.
  

  هاي درمان ريسك تهيه و اجراي برنامه 3-5-5
هاي انتخاب شده براي درمان  درمان ريسك مستندسازي نحوه اجراي گزينه  هدف برنامه

  ها است. ريسك
  هاي درمان ريسك بايد شامل موارد زير شود: اطالعات ارائه شده در برنامه

 دست خواهد آمد؛ دليل انتخاب گزينه پاسخ از جمله منافع مورد انتظاري كه به 

 افرادي كه مسئول تأييد برنامه و اجراي برنامه پاسخ هستند؛ 

 اقدامات پيشنهادي؛ 

 منابع مورد نياز؛ 

  ها؛ محدوديتمعيارهاي ارزيابي عملكرد و 

 دهي و نظارت؛ الزامات گزارش 

 بندي.برنامه زمان 

ها با  هاي درمان ريسك بايد با فرآيندهاي مديريتي سازمان يكپارچه شده و در مورد آن برنامه
  نظر شود. نفعان مرتبط تبادل ذي

هاي  روشمانده بعد از اعمال  نفعان بايد از ماهيت و ميزان ريسك باقي گيران و ساير ذي تصميم
مانده بايد مستندسازي شده و مورد نظارت  هاي باقي پاسخ و كنترل ريسك اطالع داشته باشند. ريسك

  و بازنگري و در صورت لزوم پاسخ بيشتر قرار گيرند.
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  نظارت و بازنگري 6-5
نظارت و بازنگري بخشي از فرآيند مديريت ريسك است و شامل ارزيابي و نظارت مستمر 

  اي يا مقطعي باشند. تواند به صورت دوره و بازنگري ميشود. نظارت مي
  هاي نظارت و بازنگري بايد به روشني تعريف شوند. مسئوليت

هاي فرآيند مديريت ريسك را براي تحقق  فرآيند نظارت و بازنگري سازمان بايد تمام جنبه
  اهداف زير در بر گيرد:

 از نظر اجرا كارا و اثربخش هستندها هم از نظر طراحي و هم  كه كنترل اطمينان از اين. 

 جمع آوري اطالعات بيشتر براي تقويت ارزيابي ريسك 

 گذشته ها ها و موفقيت تحليل و يادگيري از حوادث، تغييرات، روندها، شكست 

  شناسايي تغييرات در محيط داخلي و خارجي شامل تغيير در معيارهاي ريسك و خود ريسك
 بندي باشد. مان ريسك و اولويتكه ممكن است نيازمند بازنگري در

 هاي نوظهور شناسايي ريسك 

تواند معياري براي سنجش عملكرد باشد. هاي درمان ريسك مي پيشرفت در زمينه اجراي برنامه
توان در گزارشات داخلي و خارجي سازمان در زمينه عملكرد كلي سازمان  نتايج اين پيشرفت را مي

طور مناسب  و بازنگري بايد ثبت شده و در حوزه داخلي و خارجي بهارائه نمود. نتايج اقدامات نظارت 
دهي شوند. همچنين اين اطالعات بايد براي بازنگري چار چوب مديريت ريسك مورد استفاده  گزارش

  قرار گرفته شوند.
  

  ثبت فرآيند مديريت ريسك 7-5
يسك اطالعات ثبت هاي مديريت ريسك بايد قابل پيگيري باشند. در فرآيند مديريت ر فعاليت

  كنند. ها، ابزراها و فرآيند كلي فراهم مي بنايي براي بهبود روش شده، زير
  ثبت اطالعات بايد با مالحظه موارد زير صورت پذيرد:

 نيازهاي سازمان به يادگيري مستمر 

 منافع استفاده از اطالعات در فرآيند مديريت 

 ها و اقدامات مورد نياز براي ثبت اطالعات هزينه 

 الزامات قانون و مقرراتي و عملياتي ثبت اطالعات 

 نحوه دسترسي، سهولت بازيابي و ذخيره سازي اطالعات 
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 ها داده ١دوره نگهداري 

 حساسيت اطالعات 

  

  هاي مديريت ريسك برتر ويژگي: ضميمه الف
  

  كليات -1
اهميت ها بايد سطح قابل قبولي از عملكرد چارچوب مديريت ريسك را همسو با  تمام سازمان

هاي سطح باالي عملكرد مديريت  كنند مدنظر داشته باشند. فهرست زير ويژگي تصميماتي كه اتخاذ مي
  دهد. ريسك را ارائه مي

ها در سنجش عملكردشان در برابر اين معيارها، تعدادي شاخص  به منظور كمك به سازمان
  شود. ملموس براي هر ويژگي ارائه مي

  
  هاي كليدي خروجي -2

  روز و جامعي از ريسك است.سازمان داراي شناخت دقيق، به 1-2
  هاي سازمان در محدوده معيارهاي ريسك سازمان هستند. ريسك 2-2

  
 ها ويژگي -3

  
بر بهبود مستمر مديريت ريسك از طريق تعيين اهدافي براي سنجش  3- 1

منابع، ها،  عملكرد سازمان، ارزيابي و در صورت لزوم اصالح فرآيندها، سيستم
  شود. ها تاكيد  ها و مهارت توانايي

ها عملكرد  تواند از طريق تعيين اهداف عملكردي مشخص كه با استفاده از آن اين مسئله مي
توان گزارش عملكرد سازمان را منتشر و به  شوند حاصل شود. همچنين مي گيري مي مديران اندازه
ساالنه مورد بررسي قرار گرفته و به دنبال آن  طور مندان رساند. عملكرد معموالً، به اطالع عالقه

گيرد و مجموعه جديدي از اهداف عملكردي براي دوره بعدي تعيين بازنگري در فرآيندها صورت مي

                                                 
1- Retention 
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ناپذير از سنجش عملكرد كل سازمان و  شوند. اين سنجش عملكرد مديريت ريسك بخشي جداييمي
  ها و افراد است. نوعي سيستم سنجش براي بخش

  
پذيري و پاسخگويي جامع، كامالً مديريت ريسك برتر شامل مسئوليت 3- 2

و اقدامات درمان ريسك  ها كنترل ها، شده براي ريسك شده و پذيرفته تعريف
  است.

هاي الزم و منابع كافي باشند تا بتوانند  پذير و داراي مهارت افراد تعيين شده بايد مسئوليت
ها با  ها و مديريت آنرساني مؤثري در مورد ريسك كرده و اطالع ها را ارزيابي، بر ريسك نظارت كنترل
  نفعان داخلي و خارجي داشته باشند. ذي

ها و اقداماتي كه مسئول  ها، كنترل اين موضوع از ميزان آگاهي تمام اعضاي سازمان از ريسك
ي از هاي مديريت ريسك بايد بخش ها، وظايف و مسئوليت شود. تعريف نقش آن هستند مشخص مي

  ها باشد. هاي آموزشي تمام سازمان برنامه
هاي خود از  ها و مسئوليت سازمان بايد اطمينان دهد كه تمام افراد مسئول براي انجام نقش

  اند. هاي كافي تجهيز شده طريق واگذاري اختيارات، زمان، آموزش، منابع و مهارت
  

  ها گيري كاربرد مديريت ريسك در تمام تصميم 3- 3
ها، نيازمند توجه الزم به  نظر از اهميت و بزرگي آن ها در سازمان صرف گيري تصميمتمام 

  طور مناسب هستند. ها و كاربرد مديريت ريسك به ريسك
كه  ها و اين توان از طريق صورت جلسات و تصميمات اتخاذ شده در آن اين مساله را مي 

است مشخص كرد. بعالوه بايد   رح شدهتا چه حد در تصميمات گرفته شده آشكارا مط  موضوع ريسك
گيري در سازمان مانند  ديد كه تا چه اندازه تمام اجزاي مديريت ريسك در فرآيندهاي كليدي تصميم

هاي بزرگ و يا تغييرات ساختاري در سازمان حضور دارند.  گذاري در پروژه گيري براي سرمايه تصميم
اساسي براي اداره اثربخش  ن نهاده شده باشد پايه و به اين داليل، مديريت ريسكي كه به درستي بنيا

  شود. سازمان محسوب مي
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  رساني مستمر اطالع 4-3
نفعان داخليو خارجي از طريق  رساني مستمر به ذي مديريت ريسك برتر شامل اطالع

است. اين مسئله را  1عنوان بخشي از حاكميت مطلوب دهي در مورد عملكرد مديريت ريسك به گزارش
عنوان بخش مهم و تفكيك ناپذير از مديريت ريسك تشخيص  نفعان به وان از طريق ارتباط با ذيت مي

توان تصميماتي آگاهانه در مورد سطح  اي كه با كمك آن ميداد. ارتباط فرآيندي دوطرفه است، به گونه
اند ضع شدهها و نياز به درمان ريسك با استفاده از معيارهاي ريسك كه به درستي و و اندازه ريسك

هاي مهم و عملكرد مديريت  دهي داخلي و خارجي منظم و جامع در مورد ريسك اتخاذ نمود. گزارش
  تواند به ميزان زيادي به اداره اثربخش سازمان كمك كنند. ريسك مي
  

  سازي كامل در ساختار حاكميتي سازمان ادغام و يكپارچه 3- 5
اي كه  شود، به گونه ن محسوب ميمديريت ريسك مركزيت فرآيندهاي مديريتي سازما

شوند. ساختار و فرآيند  ها به صورت اثر عدم اطمينان بر اهداف سازمان در نظر گرفته مي ريسك
حاكميت سازمان بر پايه مديريت ريسك استوار است. مديريت اثربخش ريسك از نظر مديران براي 

وان از زبان و بيان مديران و بررسي ت دستيابي و تحقق اهداف سازمان ضروري است. اين مسئله را مي
ها در مورد عدم اطمينان مرتبط با ريسك تشخيص داد. اين ويژگي معموالً در متن  مستندات مهم آن

شود.  شوند منعكس مي خصوص متوني كه به مديريت ريسك مربوط مي ها به هاي سازمان مشي خط
  گفتاري و عملي مديران بررسي نمود.توان از طريق شواهد  وجود اين ويژگي را در هر سازمان مي
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