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آموزش و تحقیقاتدپارتمان 



ماهیت و تعریف ریسک
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ادامه-ماهیت و تعریف ریسک 

براساس.کنندمیتعریفعایديهرگونهدرنوساناتعنوانبهراریسک

یابتمثخاص،شاخصیکبرايآیندهاحتمالیتغییراتتعریف،این

راتتغییداردامکانبنابراین،.کندمیمواجهریسکبارامامنفی،

.شودزیانیاسودموجب

دورهدچنمعیارانحرافشده،ارائهکمیتعاریفبراساسمارکویتزهري

.کردمعرفیریسکبرايعدديشاخصعنوانبهرااي

منفیجنبهبهتنهاکهداردوجودریسکدرخصوصنیزدیگريدیدگاه

.داردتوجهنوسانات
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ادامه-ماهیت و تعریف ریسک 

نندکمیتعریفسرمایهدادنازدستیادرآمدکاهشاحتمالراریسکدیگر،درتعریفی.

:کردارائهرانگرشدوتوانمیریسکتعریفبرايبنابراین،

.ندهدرآیاقتصاديبازدهیدراحتمالینوسانهرگونهعنوانبهریسک:اولنگرش
.یندهآریسک به عنوان نوسان احتمالی منفی در بازدهی اقتصادي در :  دومنگرش 

سازمانریسکمدیریت"رویکرددر"(ERM)،قرارتوجهمورداولنگرشبراساسریسک

یسکر،همچنینو(تهدیدات)نامطلوبهايریسکدیگر،عبارتبه.گیردمی
.هستندمدنظر(فرصتها)مطلوبهاي
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ریسک نرخ ارز

کههاییشرکت.آیدمیبوجودارزدرنرختغییرواسطهبهارزنرخریسک

طارتبامتفاوتپولیواحددارايکشورهايباسیاسی،مرزهايازدرخارج

.دارندقرارارزنرخریسکمعرضدردارند،معامالتی

رجیخاوامهايبازپرداختبرايراسازمانتواناییتواندمیارزنرخریسک

اندنتوسازمانکهشودباعثتواندمیهمچنین،وقراردهدتاثیرتحت

.دهدانجامخارجیبازارهايازکاالهاخریدپیشدرموردراخودتعهدات
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ماليکریسمهمعواملازیکیکنونی،اقتصاددرآنتغییراتو(سود)بهرهنرخ

رتصوبهراخودبدهیهايوداراییهاازبخشیسازمانهااگر.شودمیمحسوب

.دشخواهندمواجهریسکاینباکنند،نگهداريمالیبدهیهايیاداراییها

سرمایهکتهايشرازجمله،مالینهادهايسایروبانکهامالیصورتهاياقالمبیشتر

.استاطارتبدر(سود)بهرهنرخبانحويبهکهدارندهاییهزینهودرآمدهاگذاري،

مالیوسسهمبدهیهايوداراییهاسررسیدتطابقعدمبهره،نرخریسکدیگرحالت

.است
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ریسک اعتباري

بهمایل،تیاتوانعدمعلتبهگیرندهوامکهدهدمیرخهنگامیاعتباريریسک

عتباري،اریسک.نکندعملسررسید،تاریخدرودهندهوامدرمقابلخودتعهدات
قراراثیرتتحتبویژهرامالیوپولینهادهايکهاستهاییریسکمهمتریناز

.دهدمی
مبادله،واردمکاال،کیفیتنوعلحاظازمبادالتازناشیتواندمیاعتباريریسک

عنوانهبآنپوششوسازماندهیاساس،براین.باشدطرفیناعتبارواطمینان
ازریسکارزیابیآن،وظیفهکهاستاعتباریریسکمدیریتعنوانتحتبخشی

.استهاداراییترکیبدراجراوانتقالمرحلهتاموردمعاملهاسنادقراردادمرحلة
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ادامه-ریسک اعتباري 

میدهدنشانزیرحالتهايبهراخوداعتباري،ریسک:

توسطدریافتیتسهیالتفرعواصلبازپرداختتوانکاهشاحتمال*

.مشتري

.شتريمتوسطدریافتیتسهیالتفرعواصلبازپرداختعدماحتمال*

توسطدریافتیتسهیالتفرعواصلبازپرداختشدنمعوقاحتمال*

.مشتري
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ادامه-ریسک اعتباري 

سودوریسکدرگذارانسپردهمشارکتبراسالمیبانکهايتاکیدعلتبه

.ددارايویژهاهمیتاعتباريریسکاعطایی،تسهیالتازحاصلدریافتی

انکهايبدراعتباريریسکالزم،هايوثیقهدریافتوصحیحمدیریتدرصورت

.بانکهاستدیگرازکمتراسالمی

بهرااعتباريریسکاسالمی،بانکهايفعالیتمشارکتیماهیتدیگر،عبارتبه

صورتردکهداشتتوجهباید.دهدمیکاهشگذارانسپردهبهآنانتقالعلت

بهعتبارياریسکبانکها،مدیریتدردولتیمسئولینوسیاستمداراننفوذ

.یابدمیافزایششدت
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مدیریت ریسک اعتباري

موراپردازشبهدادندرجهت"اعتباريریسکمدیریت"گذشته،سالهايطی

جابجاییسیردرمکنترلینقاطتعییندرابتکاروقوتنقاطمنظورکردنواعتباري

وسودایشافزومشتریانخواستهبهپاسخگوییحداکثررساندنبهبااعتبار،

.استکردهعملبسیارموفق،کنترلتحتهايفعالیتسرمایه

ریسکادندپوششبامشتریان،خواستهتأمینضمنمربوطبخشطورکلی،به

راسودافزایشسرمایه،سازيایمنوپوششبرعالوهکنترلی،مواردارائهوها

ازیزنممکنزمانحداقلدرموقعبهاطالعاتارائهواستداشتههمراهبهنیز

.استبودهزمینهایندرریسکمدیریتمواردجمله
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ادامه-اعتباري مدیریت ریسک 

یتهايدرفعالبانکهايگذاريسرمایهازحمایتاعتباري،ریسکمدیریتهدف

واگذاريدرجهتبایدسیاستها.استعملیاتینقدینگیکردنبهینهواقتصادي

تهاپرداخعدمریسکمحدودکردنوپرداختهاآوريجمعومشتریانبهاعتبار

.باشد

آیدمیبدستزیرابزارطریقازاعتباريمدیریتاهداف:

موجودریسک هاي ارزیابی ریسک اعتباري و سایر * 

هاریسکآنبامناسباعتباريشرایطتهیهومذاکره*

شدهتوافقشرایططبقهاپرداختآوريجمع*
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استداتتعهبازپرداختبراينقدوجهفقدانریسک،نقدینگیریسک.

بهراخودمحصوالتنتوانندمختلفیعللبهکهزمانیشرکتهامعمواًل،

یانندکدریافترافروشازناشینقدوجوهنتوانندیارسانندفروش

کارایی،درنهایتوباشدداشتهرویهبیافزایشآنهاهايهزینهاینکه

.شوندمیمواجهنقدینگیمشکلبایابد،کاهشمجموعه
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نقدینگیکریسودارایینقدینگیریسک:داردمختلفمنشادونقدینگیریسک

.(بدهی)مالیتأمین

دارد،نامیزنمحصولـبازارنقدینگیریسککهداراییازناشینقدینگیریسک

این.اشدنبانجامقابلشدهبینیپیشقیمتبامعاملهکهشودمیظاهرزمانی

.کندمیتغییربازارشرایطبهوابستهزماندروداراییهاهايگونهبیندرریسک

دروددارنراخودمختصبازارهايقرضه،اوراقیااصلیارزهايمانندداراییهابعضی

همهرمورددامرایناما،شوندمینقدقیمت،درکمینوسانباراحتیبهمواقعاغلب

.نیستصادقداراییها



همنقدجهوجریانریسککه(بدهی)مالیتأمینازناشینقدینگیریسک

وضوعماین.بازمیگرددتعهداتپرداختدرتواناییعدمبهمیشود،نامیده

سوداشیهحپرداختبهمتعهدواندشدهمتوازنکهپرتفوهاییبرايمخصوصاً

.استمهمیمعضلهستند،طلبکارانبه

،ارزشطسقوشرایطدراستممکننباشد،کافینقدوجهذخیرهاگردرواقع

اجباريردننقدکبهمنجرکهباشدداشتهوجودنقدوجهپرداختبهنیازبازار،

تعهدشدهودسحاشیهباکهضررهاچرخهاین.میشودپایینترقیمتباپرتفو

.تعبیرمیشودمرگمارپیچبهگاهی،میشودشدیدتر
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کنترلدنقوجهجریانمناسبریزيبرنامهبامالی،تأمیننقدینگیریسک

منابعدرنظرگرفتنوکردنمتنوعنقد،وجهجریانشکافمحدودکردن.میشود

یسکرکنترلدرمهمینقشنقدینگی،کسريپرکردنبرايجدیديمالی

.دارندنقدینگی

نقدینگیزاندرمیاطمینانعدموکمبوددلیلبهنقدینگیریسکبانکها،درمورد

اینمیشود،نقدینگیریسکافزایشباعثکهدیگريحالت.میشودایجادبانک

.شوندگینقدینکمبوددچارداردقرارآنهادربانکمنابعکهبازارهاییکهاست

وسنجشلیل،دهمینبهواستمرتبطمالیهايریسکسایربانقدینگیریسک

.استروبرودشواريباآنکنترل
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مدیریت نقدینگي 

یستمسکهاستهاییچالشبزرگترینازیکی،نقدینگیمدیریت

بیشترهکاستآنچالش،ایناصلیدلیل.استروبروآنبابانکداري

عالوه.ودشمیمالیتامینمدتکوتاههايسپردهمحلازبانکهامنابع

باهاییداراییدرگذاريسرمایهصرفبانکهااعطاییتسهیالتاین،بر

.میشودپایینینسبتاًنقدشوندگیدرجه
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ادامه -نقدینگي مدیریت 

رمایهسومالیمدتکوتاهتعهداتبینتوازنایجادبانک،اصلیوظیفه

خطربارانکبانقدینگی،ناکافیمقادیرنگهداري.استبلندمدتگذاریهاي

.قرارمیدهدورشکستگینتیجهدروتعهداتایفايدرتواناییعدم

استمنابعناکارآمدتخصیصازخاصینوعنقدینگی،فراوانمقادیرنگهداري

دستزادرنتیجه،ومردمهايسپردهبهبانکسوددهینرخکاهشباعثکه

.شودمیبازاردادن
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ادامه -مدیریت نقدینگي 

طولدرخودیمالتعهداتایفايبرايبانکتواناییمعنیبهنقدینگیمدیریت

:میگیردصورتمختلفیسطوحدرنقدینگیمدیریت.استزمان

مورددینگینقوشودمیانجامروزانهصورتبهنقدینگی،مدیریتسطحاولین-

.شودمیبینیپیشآتیروزهايدرمتناوب،طوربهنیاز

است،ینگینقدجریانمدیریتبرمبتنیکهنقدینگیمدیریتسطحدومین-

سالهودتاماههششترطوالنیزمانیهايدورهبرايرانیازموردنقدینگی

.کندمیبینیپیش

شرایطدربانکنیازموردنقدینگیبررسیبهنقدینگی،مدیریتسطحسومین-

.پردازدمیبحرانی
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ادامه -مدیریت نقدینگي 

19



ادامه-مدیریت نقدینگي

بدهیوداراییمدیریتهايمدلازشدههدایتاستفاده،نقدینگیمدیریتدر

.گیردمیصورت

نقدینگیریسکمدیریتروشهايازاستفادهنقدینگی،مدیریتدرروشدومین

کنترلوبررسیسنجش،شناسایی،شاملنقدینگی،ریسکدیریتم.است

تاثیرگذاربانکنقدینگیمیزانبرکهاستايغیرترازنامهوايترازنامهعوامل

.هستند

ايرازنامهغیرتوايترازنامهعواملبررسیوشناساییبرايمتفاوتیروشهاي

:میشوندتقسیمعمدهگروهدوبهکهدارندوجود

ايترازنامهمالیهاينسبتبررسی-1

20سازيمدلروشهايوبینیپیشهايتکنیکازاستفاده-2



ادامه-مدیریت نقدینگي 

وی،آمارریاضهايمدلازاستفادهنقدینگی،مدیریتدرروشترینپیشرفته

قلمروها،مدلنای.استبانکموردنیازنقدینگیبینیپیشبراياقتصادسنجی

هايمدلوتابعیمدلهايعمدهنوعدوبهکهدهندمیپوششراايگسترده

.شوندمیتقسیمزمانیسري

بررسیاديعشرایطدررانقدینگیتقاضايمیزانونقدینگیجریانروشها،این

شرفدرخاصیاتفاقاتکهمواقعیمانندشرایط،سایربررسیبراي.کنندمی

از،داردوجودآنهادادنروياحتمالکهاتفاقاتیسایرهمچنین،واستوقوع

احتمالبهجهباتوسناریو،تحیلیروشدر.شودمیاستفادهسناریوتحلیلروش

.شوندمیبررسینظرنقدینگیازوتعریفمحتملسناریوهايگوناگون،وقایع
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ریسک سیاسي

،ًگروههايبهمنفعتیبخواهندسیاسیلحاظبهضعیفگروههايکهزمانیمعموال

غییراتیتودهندمیانجامخودوضعیتتحکیمبرايتالشیبرسانند،قویتر

قوانینلهجمازقوانین،تغییرات.میگذارداثرداراییهاارزشبرکهآیدمیبوجود

.شودمیسیاسیریسکبهمنجرواردات،وصادراتبهمربوطمالیات

ناشیریسکنای.هستندمواجهسیاسیریسکبانیزالمللیبینگذارانسرمایه

ازالیممنابعخروجمنعدرخصوصپذیرسرمایهکشورقوانینهمچونمواردياز

رجیخاهايگذاريسرمایهرويمختلفهايتعرفهومالیاتیقوانینکشور،
.است
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ریسک صنعت

23

بااربازیکدرکهموسساتیوشرکتهاازگروهیازاستعبارتصنعت

.دارندیکسانیبازاریاقلمرودرواقع،وکنندمیرقابتیکدیگر

اثرربکهگذاريسرمایهبازدهینوساناتازاستعبارتصنعتریسک

نای.استمحتملخاص،صنعتیدرتغییراتوخاصوقایعیااتفاقات

چرخهالمللی،بینیاداخلیدرسطوحقیمتهایاهاتعرفهتغییربراثرتغییرات،

هايهاتحادیبهمربوطمسائلصنعت،یکمحصوالتمالیاتصنعت،عمر

بوجودابهمشعواملسایرواولیهمنابعبهدسترسیصنعت،یکدرکارگري

.آیدمی



ریسک عملیاتي

خوبیهبراخودعملیاتسازمان،یککهشودمیمطرحهنگامیعملیاتیریسک

رخنورودمیافولبهروسازمانوضعیتروند،اینادامهصورتدر.ندهدانجام

.یابدمیکاهشسازمانگذاريسرمایهبازدهی

درعملیاتاننقصوخطابروزاحتماالتازوسیعیگسترهازعمدتاً،عملیاتیریسک

ومالیاتدرموسسعملیاتیریسک.شودمیناشیمالییاتجاريبنگاهخاص

.شودنمیبوطمربازارواعتباريهايریسکبهمستقیماًکهاستریسکیبانکی،
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ادامه-عملیاتي ریسک 

ايرایانهيهابرنامهاي،رایانهخطايانسانی،خطايازطورکلیبهعملیاتیریسک

بهتصادي،اقهايفعالیتازبسیاريدرکهشودمیناشیگیريتصمیمدرخطاو

.شودمیمحسوبفعالیتآنناپذیرجداییجزعنوان

ايروشهازنامطلوب،پدیدهاینبامواجهدرتواننمیموارداغلبدررو،ایناز

.کرداستفادهحذفی

عنوانعملیاتیریسکمدیریتدرموردخود1998سالگزارشدربالکمیته

عدمیاداخلینظارتضعفهايازبانکداري،صنعتدرکالنزیانهايبیشترکهکرد

.اندشدهناشیداخلینظارتبهمربوطموجودهايازرویهپیروي
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ادامه-ادامه-ریسک عملیاتي

اقدامینا.استمدیریتکیفیتارتقايعملیاتی،ریسککاهشروشبهترین

شودمیآزادترریسک،مدیرانذهناینکهازاستعبارتکهداردنیزدیگريمزیت

.کنندتمرکزاعتباريهايریسکبرکنترلتوانندمیبیشترو

نظارتیينهادهاوبانکهاویژهبهمالی،موسساتدرمسالهاینبهعمومیرویکرد

.استزمتمرکریسکهانوعاینوکنترلارزیابیشناسایی،محورسهبرآنها،

ازمهمتربمراتبهعملیاتیریسکبهتوجهمالی،موسساتفعالیتهايازبرخیدر

حوزهدرکبانفعالیتهايبهتوانمیمثالً،.رسدنظرمیبهبازارواعتباريریسک

.کرداشارهالکترونیکبانکداري
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قاتدپارتمان آموزش و تحقیمدیر –فردین صادقی زنجانی 

02188544590-2: تلفن 
02188503528:   فکس 
: ایمیل 

د کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه شهی•
بهشتی

اهدانشگاقتصادی،علومارشدکارشناسی•
طباطباییعالمه

،بانکداریگرایشمالیدکتریدانشجوی•
تحقیقاتوعلومواحد

عضو انجمن مهندسی مالی ایران•
عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران•

Fardin.sadeghizanjani@azpar.com    



رین تغیی را  از آخ ( قابل نصب بر روی گوشی موبایل)ساهوماتوصیه می کنیم با نصب اپلیکیشن 
ر م اه  ب ه ه مربوط . . . قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه بخشنامه ها و آرای شورای عالی مالیاتی و 

بران ای ن بصور  هور  ای برای کارخالصه نکات کاربردی مالیاتی ضمن آن که . اطالع پیدا کنید
.شوهاپلیکیشن ارسال می 

https://cafebazaar.ir/app/com.arad.app.sahoma

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.arad.app.sahoma

https://sibche.com/applications/sahoma


