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                        عظیم رهنورد واقف1

ــای  ــه ی نوپ ــه حرف ــه ب ــرورت توج ــر، ض ــال های اخی ــخ دهی در س ــخ گویی و پاس ــد پاس ــترش فراین ــت و گس تقوی
ــی  ــای حسابرســی داخل ــا ویژگی ه ــط ب ــل مرتب ــایی عوام ــن شناس ــش داده اســت2. بنابرای ــی را افزای حسابرســی داخل
ــترش  ــث گس ــد باع ــود می توان ــه ی خ ــی به نوب ــی داخل ــک و حسابرس ــت ریس ــث مدیری ــازی مباح ــوه ی پیاده س و نح
اســتفاده از ایــن حرفــه شــود. پژوهــش حاضــر نمونــه کاوی پیاده ســازی مدیریــت ریســک بــه صــورت عملــی بــه روش 
ــارب در  ــه ی تج ــت و کلی ــتغالت اس ــالک و مس ــت ام ــال در صنع ــادر و فع ــرکت های م ــی از ش ــوزو در یک )ERM( ک
ــه مباحــث آییــن  ــر آن، اشــاراتی ب زمینــه ی جلســات برگزارشــده و نحــوه ی بازخــورد آن را تشــریح می کنــد. عــالوه ب

ــز دارد.  ــک نی ــت ریس ــازی مدیری ــای پیاده س ــکالت و محدودیت ه ــه ای و مش ــار حرف رفت

 پیـــاده سازی
بر مبنای کوزو در عمل
ریسک مدیریت 

نمونه پژوهی در صنعت امالک و مســتغالت

)IIA( 1- عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران و انجمن بین المللی حسابرسان داخلی
2- نویسنده مایل است از همکاری آقای محسن عسگری در تدوین نهایی مقاله سپاسگزاری کند.
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نمونه پژوهی در صنعت امالک و مســتغالت

1- نوشتارهای موضوع
1-1- تعریــف مدیریــت ریســک کــوزو 

)ERM (
ــت  ــدی اس ــوزو فراین ــک ک ــت ریس مدیری
ــران و  ــره، مدی ــأت مدی ــت هی ــه دس ــه ب ک
ســایر کارکنــان در ســطح عالی و در سراســر 
ــه  ــده و به کارگرفت ــه اجــرا در آم ســازمان ب
می شــود و )ایــن سیســتم( بــرای شناســایی 
ــر  ــازمان اث ــه برس ــوه ای ک ــای بالق رویداده
ــه  ــک را ب ــده و ریس ــی ش ــذارد طراح می گ
ــطح آن  ــه س ــد ک ــت می کن ــوی مدیری نح
ــرد و از  ــرش قرارگی ــدوده ی قابل پذی در مح
ایــن طریــق، اطمینــان معقــول درخصــوص 

تحقــق اهــداف ســازمان فراهــم شــود. 
ــک  ــت ریس ــد مدیری ــزء فراین ــت ج هش

از: عبارتنــد 
1( محیط کنترلی )داخلی(،

2( هدف گذاری، 
3( شناسایی رویدادها،

4( ارزیابی ریسک،
5( واکنش به ریسک،

6( فعالیت های کنترلی،
7( اطالعات و ارتباطات، و

8( نظارت.
ــری  ــدی در به کارگیـ ــل کلیـ 1-2- عوامـ

ــوزو  ــک ک ــت ریس مدیری
ــک  ــت ریس ــت در مدیری ــل بااهمی از عوام
کــوزو می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1( طرح کسب وکار سازمان،
،ERM 2( ایجاد ساختار
3( انجام ارزیابی ریسک،

ریســـک  کلـــی  ســـطح  تعییـــن   )4
، ش یــــر بـل پذ قـا

بــا  5( شناســایی واکنش هــای مرتبــط 
ریســک،

6( شبکه ی ارتباطی نتایج ریسک،
7( مراقبت، و

8( نظارت و بررسی دوره ای مدیریت.

2- گام هـــــای  به کارگیــــری 
و پیاده ســـازی مــدل مدیریــت 
ریســک )ERM( کــوزو در نمونــه ی 

ــی  ــورد بررس م
مدیریــت  پیاده ســازی  بــه  توجــه  بــا 
ریســک بــه صــورت عملــی در شــرکت 
ــده   ــته ش ــای برداش ــوان گام ه ــه می ت نمون

ــرد: ــریح ک ــب تش ــن ترتی ــه ای را  ب
ــت  ــد مدیری ــی فراین ــت: معرف   گام نخس

ــازمان ــک در س ریس
ــک  ــی ریس ــدل ERM، ارزیاب ــاس م براس
مدیریــت  روزانــه ی  وظایــف  از  جزئــی 
ریســک  مدیریــت  اســت.  کارکنــان  و 
مختلــف،  فرایندهــای  در  بایــد  کــوزو 
توســط مســئوالن مربــوط، به کارگرفتــه 
ــوع  ــن موض ــرش ای ــود. پذی ــه ش و نهادین
ــر  ــی تغیی ــازمان، نوع ــای س ــط اعض توس
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــترده ب ــازمانی گس س
مســتلزم اجـــرای عملیات »فرهنگ ســازی« 
ــر  ــدف تغییـ ــا ه ــازی ب ــت. فرهنگ س اس
دیدگاه هـــای مدیریــت و پذیــرش رویکــرد 
ــه منظــور ایجــاد آشــنایی و درک  جدیــد ب
اســت  موضوعاتــی  دربــاره ی  مناســب 
موضــوع،  اضطــرار  بیــان  شــامل  کــه 
جلــب همراهــی و پشــتیبانی مدیریـــت 
ارشــد، برگــــزاری جلســـات هـم اندیشـــی، 
ــه،  ــع مقال ــی، توزی ــای آموزشــ برنامه هــ
مســابقه  ماننــد  ترویجــی  برنامه هــای 
نظــر  بــا  و ســایر روش هــای مناســب، 

مشــاوران مرتبــط اســت.
و  اصلــی  مســئله ی  مطرح کــردن  بــا 

ــم  ــکیل تی ــس از آن، تش ــرورت آن و پ ض
می تــوان  هم فکــری  بــرای  مناســب 
نخســتین گام  بــه منظــور تغییــر دیدگاه هــا 
ــی از  ــا ترکیب ــده ب ــم یادش ــود.  تی را پیم
باالتریــن مدیــران کلیــدی ســازمان، ایجــاد 
ضــرورت  بایــد  تیــم  ایــن  و  می شــود 
به کارگیــری فراینــد مدیریــت ریســک را 
در باالتریــن ســطح ممکــن، درک کنــد 
طـــرق  از  را  الزم  آمــوزش  بیش تریــن  و 
مختلــف، به خصـــوص کارگاه هــای آموزشــی 
کســب کنــد. در ایــن گام، تعــدادی از افــراد 
فرهیختــه و کلیــدی ســازمان، بــه موضــوع 
مــورد نظــر، حســاس می شــوند، و ضــرورت 
آن را بــاور می کننــد. در نتیجــه، اعتقــاد 
بــه ایجــاد ایــن فراینــد، در ســازمان جوانــه 

می زنــد.
ــا شــروع به کارگیــری مــدل ERM ابتــدا  ب
ــران  ــرای مدی ــت ریســک ب ضــرورت مدیری

شــرکت بــه شــرح زیــر بیــان شــد:
. بیــان ضــرورت مدیریــت ریســک بــرای 
 )ERM( مدیــران شــرکت و ایــن کــه چــرا

مهــم اســت؟
شــدت رقابــت، رواج فناوری هــای نــو و 
پیشــرفته، توســعه ی فنــاوری اطالعــات 
و ارتباطــات، شــیوه های نویــن عرضــه ی 
ــا  ــر دیـدگاه هـ ــات، تغییـ ــا و خدمـ کاالهـ
دربـــاره ی نیـــروی کـــار و توســــعه ی 
ــع  ــوان مناب ــم آن به عن ــا و مفاهی دیدگاه ه
ــه  ــوط ب ــایل مرب ــازمانی، مس ــا ارزش س بـ
ــی  ــی و سیاســت های داخل ــط بین الملل رواب
و خـارجـــی، مســـایل زیسـت  محیطـــی، 
ــای  ــازمان ها از دارایی هـ ــمت گیری سـ سـ
مشـــهود بــه نامشــــهود، مطـــرح شدن 
محیـــط  در  اجتماعـــی  مســـئولیت های 
کســب وکار و ســایر رویدادهــا و عواملــی 
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کــه ابهــام و پیچیدگــی محیــط کســب وکار 
ســازمان ها را روزبــه روز، افزایش داده اســت، 
از عوامــل عمــده ای اســت کــه موجب شــده 
در  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  ســازمان ها 
دوران حیــات خـــود بــا ریســک های متعــدد 
و خطــرات زیــاد و حتــی پیش بینــی نشــده 
مواجــه شــوند. بــه همیــن دلیــل، آن هــا بــا 
ــر  ــت ریســک، نظی ــواع مقوله هــای مدیری ان
مدیریــت ریســک بنــگاه، مدیریــت ریســک 
کســب وکار و مدیریــت ریســک اســتراتژیک 
ــه  ــه شــده ک ــا توصی ــه آن هـ ــد و ب مواجه ان
بــرای مدیریـــت ریســک خــود از ایــن 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس رویکرده
مــدل مدیریـــت ریســـک کــوزو، از طریــق 
ــر، از  ــوارد زی ــت در م ــازی مدیری توانمندس
فراینــد تولیــد منافــع، پشــتیبانی می کنــد:

ــی  ــع بالقــوه ی آت ــا وقای ــر ب • برخــورد مؤث
ــد. ــاد می کنن ــان ایج ــه عدم اطمین ک

• واکنـــش بــه نحــــوی کــه احتمــال 
ــد و  ــش می یاب ــت افزای ــتاوردهای مثب دس
ــود. ــته می ش ــی، کاس ــج منف ــال نتای احتم

ــام  ــای پرابه ــاس، در محیط ه ــن اس ــر ای ب
و  بــازار  و در شــرایطی کــه متغیرهــای 
تولیــد، در معــرض تغییــرات شــدید اســت، 
به کارگیـــری ایــن مــــدل مناســـب، در 
ــه  ــت ریســک، ب ــی و مدیری خصــوص ارزیاب
ــان دادن  ــرای نش ــی ب ــاد آمادگ ــور ایج منظ
واکنــش مناســب بــه عوامــل ریســک، 

ــت. ــر اس ناگزی
به کارگیــری  از تشــریح ضــرورت  پــس 
ERM ســعی شــده  اســت تــا بــا ذکــر 

ــف  ــای مختل مشــکالت موجــود در فراینده
فراینــــد تحصیــل  ســـازمان، همچــون 
زمیــن، مــواد، مصالــح و لــوازم ســاختمانی، 
و  فــروش  فراینــد  فراینــد ساخت وســاز، 

ــی از  ــت، مصادیق ــای بااهمی ــایر فراینده س
ــا  ــورد ب ــوه ی برخ ــود و نح ــکالت موج مش
آن در فراینــد مدیریــت ریســک، همــراه بــا 
نحــوه ی کلــی شناســایی مشــکالت )نقــاط 
ــا آن، به طــور  ــود( و برخــورد ب مســتعد بهب

ــود. ــریح ش ــران تش ــرای مدی ــی ب کل
ــا توجــه  ــت ارشــد ب ــن ترتیــب، مدیری بدی
بــه مبانــی موضــوع و جایــگاه حرفــه ای 
آن در مجامـــع حرفـــه ای بین المللـــی و 
ــد  ــراز می کن ــود را اب ــت خ ــی، حمای داخل
و گام نخســت بــرای تصویــب و حمایــت 
ــک،  ــت ریس ــد مدیری ــری فراین از به کارگی

ــت. ــده اس ــته ش برداش
  گام دوم: ایجــاد درک مناســـب  و جلــب 
ــران در  ــری از مدی ــداد بیش ت ــی تعـ همراه

ــاالی ســازمان ســطوح ب
پـــس از گام نخســت، باید شــمار بیش تری 
از اعضــای فرهیختــه ی ســازمان کــه حرکات 
و تصمیمــات آنــان، مــورد توجــه و تبعیــت 

ســایرین قــرار می گیــرد، بــا موضــوع مــورد 
نظــر آشــنا شــوند و بــا آن ارتبــاط مناســب 
برقــرار کننــد. ســطوح بــاالی مدیــران 
ــوذ و  ــب نف ــای صاح ــب اعض ــی، اغل اجرای
ــد  ــه شــمار می رون رای در ســازمان خــود ب
ــان در مراحــل بعــدی  و جلــب همراهــی آن
پیاده ســــازی مدیریـــت ریســـک نیـــز، 

ــت.   ــروری اس ض
بــرای دســت یابی بــه ایــن مهــم، برگــزاری 
از  اســـتفاده   بــا  کوتاه مـــدت  جلســـات 
ــه شــکل  ــش آماده شــده )ب ــای از پی فایل ه
ــه ی  ــا( در برنام ــن و گوی ــالیدهای روش اس
ــات،  ــن جلس ــد. در ای ــده  شـ ــار گنجان کـ
بــه نظــرات و ابهامــات کلیــه حاضــران، 
حتـــی حاضـــران در جلســـه)های( پیشین، 
ــه ی نمونه هایـــی  ــا ارائ پاســخ داده شــد و ب
ارزیابــی  مراحــل  اجــرای  چگونگــی  از 
ریســک به صــورت مصداقــی و کارگاهــی 
)workshop( و ایجــاد بهبــود در فرایندهای 
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اصلــی، اطمینــان نســبی دربــاره ی ظرفیــت 
ــک  ــت ریسـ ــد مدیریـ ــدی فراینـ و توانمن
ســازمان،  بـــرای  آن  دســت  آوردهای  و 
ایجــاد شـــد. همچنین طـــی این جلســـات، 
کتاب هــا و جزوه هایــی بــرای مطالعــه ی 
بیش تــر دربــاره ی موضــوع، توزیــع یــا 
معرفــی شــد که تعــدادی از افـــراد به دقـــت 
آن را مطالعـه کردند. این افـراد در جلسـات 
بعــدی، ســؤاالتی را مطــرح می کـــردند کــه 
ــه موضــوع را  ــان ب کنجــکاوی و عالقــه ی آن
نشــان مــی داد. ایــن خــود کنجــکاوی آنانــی 
ــه موضــوع  ــی ب ــدازه ی کافـ ــه انـ ــه ب را کـ
نپرداختــه  بودنــد برمی انگیخــت و شــمار 
ــک می شــدند. ــه موضــوع نزدی ــری ب بیش ت

ــت  ــه ی مدیری ــکیل کمیت ــوم: تش   گام س
ریســک

ــه  ــنا ب ــرادی آش ــازمان اف ــن گام، س در ای
موضــوع را در اختیــار دارد کــه می تــوان بــا 
ــان،  ــته ای از ایش ــرات برجس ــری نف هم فک

اعضــای مناســب بــرای کمیتــه ی مدیریــت 
ریســک را تعییــن و رتبــه بنــدی و بــا ایــن 
گام هــای حســاب شــده، نخســتین اعضــای 
کمیتــه ی ریســک را از بیــن افــراد یادشــده، 

انتخــاب کــرد. 
تــا حــد ممکــن، افــراد منتخــب بایــد دارای 
ــگاه  ــی، جای ــط عموم ــان و رواب ــدرت بی ق
ــی،  ــدی عموم ــش و توانمنـ ــازمانی، دان س
درک مناســب از موضـــوع و عالقمنـــدی 
ــن  ــکام منصوبی ــند. اح ــه آن باش ــی ب کافـ
بــا امضـــای باالتریـــن مقـــام اجرایـــی 
ــن  ــادر و بدی ــرکت ص ــل ش ــی مدیرعام یعن
ــز  ــد نی ــت ارش ــتیبانی مدیری ــب، پش ترتی

مستندســازی شــد.
  گام چهــارم: تدویــن و تبییــن دقیــق 

مبانــی حرفــه ای
بایــد  ریســـک  مدیریـــت  کمیتــه ی 
دارای اصــول مرجــع باشــد و محتــوای 
خروجی هــا و نحــوه ی تولیـــد آن براســـاس 

اصـــول مطــرح شــده در مبانــی حرفـــه ای 
مربــوط، تبییــن شــود. بدیــن شــکل، درک 
ــوه ی  ــی در نح ــه ی اساس ــترک و رویـ مش
اجرای مأموریـــت و نقـش اساسی آن، ایجاد 
ــداف و  ــف، اه ــن گام، تعاری ــود. در ای می ش
ــورت  ــن و به ص ــط تدوی ــوارد مرتب ــایر م س
ــای  ــه و واحده ــای کمیت ــه اعض ــمی ب رس
مختلــف ســازمان، ابــالغ و اطالع رســانی 
شــد. برای ایـــن منظور، نخســتین جلســات 
ــه ی  ــور کمیتـ ــن منشـ ــه تدویـ ــه، ب کمیت
مدیریــت ریســک اختصــاص داده شــد و 
مفــاد منشــور کمیتـــه ی ریســک کــه باید از 
نظــر انطبــاق بــا مبانــی و چارچــوب نظــری 
مدیریــت ریســـک، از قـــدرت و قـــوام کافی 
ــد  ــب ش ــن و تصوی ــد، تدوی ــوردار باش برخ

ــه( ــرکت نمون ــور ش ــک، منش ــت ی )پیوس
ــط،    گام پنجــم: طراحـــی و تدویـــن رواب

ــازمانی ــگاه س ــارات و جایـ اختی
ــکیل و  ــی تش ــه چگونگ ــوط ب ــوارد مربـ م
ــات  ــن جلس ــمیت یافت ــات، رس اداره ی جلس
به کـارگیـــری  و  ابـــالغ  تصمیمـــات،  و 
تصمیمــات، اســتفاده از هم فکــری ســایر 
افــراد خبــره در داخــل و خـــارج از ســازمان، 
ــوارد  ــایر م ــات و س ــران خدم ــوه ی جب نح
مرتبــط بــا عملیــات اجرایــی کمیتــه، پــس از 
بحــث و بررســی های الزم، طــی ســندی بــه 
نــام »نظام نامــه ی مدیریــت ریســک« تدویــن 
و بــه تصویـــب رســید. مفــاد نظام نامــه از نظر 
کلیــه ی اعضــای کمیتــه از قابلیــت اجرایــی 
ــوه ی  ــر نح ــت و از نظ ــوردار اس ــی برخ کاف
ابــالغ و اجــرای مصوبــات، بــا ســاختار و 
ــای اداری،  ــازمانی و رویه ه ــله مراتب س سلس
انطبــاق و ســازگاری دارد. )پیوســت دو ـ 

نظام نامــه ی مدیریــت ریســک(.
مــواردی وجــود دارد کــه بایــد در آینــده ی 
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ــت  ــه ی مدیری ــن نظام نام ــه مت ــک ب  نزدی
ریســک، اضافــه و تکمیــل شــود، بــه عنــوان 
ــا  ــر ب ــراد درگی ــات اف ــران زحم ــال، جب مث
فراینــد مدیریــت ریســک، مشــتمل بــر 
ــات  ــدگان خدم ــه، ارائه دهن ــای کمیت اعض
ــره ی داخــل و  ــراد خب ــن و اف اداری، مدعوی
ــرای  ــه ب ــواردی ک ــازمان )در م ــارج از س خ
ــرادی  ــوند( و اف ــوت می ش ــری دعـ هم فکـ
و  برجســته   و  مفیــد  پیشــنهادهای  کــه 
دارای تأثیــرات بااهمیــت در تحقــق اهــداف 
ــنند، از  ــه می کـ ــک ارائـ ــت ریســ مدیریـ
نکاتــی اســت کــه بایــد رویکــرد مناســب در 
قبــال آن هــا اتخــاذ و آن هــا را مــدون کــرد. 
همچنیـــن می تــوان بــا تصمیمــات مطلــوب 
و جامــع در ایــن خصــوص، اجــرای فراینــد 
مدیریــت ریســک را تســهیل کــرد و بــه آن 

ــید. ــرعت بخش س
  گام ششــم: اعــالم موجودیــت و آغــاز 

ــه  ــت کمیت فعالی
ــوق،  ــی ف ــدارک اساس ــب م ــس از تصوی پ
بایــد موجودیــت و آغــاز فعالیــت کمیتــه ی 
ــازمان در  ــر س ــک، در سراس ــت ریس مدیری
ــام  ــدرت پی ــا ق ــور، ب ــاط کش ــن نق دورتری

ــد.  ــالم می ش ــی اع کاف
ــس از  ــدارک یادشــده، پ ــن منظــور، م بدی
ــه ی  ــرای کلی ــت شــرکت، ب ــب مدیری تصوی
معاونــان و مدیــران شــرکت، همچنیــن برای 
شــرکت های تابعــه ارســال و طــی یــک 
ــل،  ــور مدیرعام ــا حض ــی ب ــه ی عموم جلس
معاونیــن و مدیــران شــرکت و مدیــران 
ــره ی  ــأت  مدی ــای هی ــاق اعض ــل، به اتف عام
شـرکت های تابعـــه، آغـاز فعالیـت کمیته ی 
ــای  ــداف و روش ه ــک و اه ــت ریسـ مدیری
عمـــده  آن تشـــریح و نحــوه ی ارتبــاط 
و ابــالغ تصمیمـــات کمیتــه همــراه بــا 

مســئولیت و نقــش هریــک از واحدهــا و 
مســئوالن ســازمانی، بــا ارجــاع مناســب بــه 
منشــور و نظام نامــه ی مصــوب کمیتــه ی 
ــان  ریســک، تبییــن شــد. همچنیــن در پای
جلســه، ســؤاالت و ابهامــات افــراد حاضــر در 
جلســه، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت 
ــد.  ــه ش ــک ارائ ــه هری ــب ب ــخ مناس و پاس

ــه( ــت س )پیوس
  گام هفتــم: اجــرای مراحــل ارزیابــی 

ریســک
بــرای به کارگیــری مــدل مدیریــت ریســک 
کــوزو، مراحــل اصلــی زیــر، توســط کمیتــه 

بــه اجــرا درآمــد:
1. شناسایی فرایندهای بااهمیت،

2. شناســایی اهــداف، مأموریــت و انتظارات 
ــای  ــک از فعالیت هـ ــر یـ ــر هـ ــم بـ حاکـ

ــت، بااهمی
ــده ی  ــک های تهدیدکنن ــایی ریس 3. شناس
بــروز  عوامــل  یــا  )رویدادهـــا  اهـــداف 

ریســک(،
4. تحلیل رویدادها وعوامل ریسک،
5. اولویت بندی حوزه های ریسک،

فعالیت هـــای  و  اقدامـــات  انتخـــاب   .7
کنترلــی براســاس تحلیــل هزینــه ـ فایــده،

8. ارزیابــی وضعیــت موجــود )براســاس 
اظهــارات مدیــران و مســئوالن هــر حــوزه(، 

و
ــود و اتخــاذ  ــاط مســتعد بهب ــن نق 9. تعیی
ــای  ــات و فعالیت ه ــاره ی اقدام ــم درب تصمی

ــی الزم. کنترل
عــالوه بــر ایــن، بــرای دســت یابی بــه 
نتایــج مناســب و اتخــاذ تصمیمــات عملــی 
ــی  ــدرت متقاعدکنندگ ــه ق ــول، ک و قابل قب
و پذیــرش تصمیمــات کمیتــه بســتگی 
هــر  در  کمیتــه  دارد،  آن  بــه  مســتقیم 
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مرحلــه پــس از تشــکیل جلســات مقدماتی، 
ــرد:  ــی ک ــز ط ــر را نی ــل زی مراح

• دعــوت وکســب نظــر مدیــران حوزه هــای 
ــازمان در  ــه ی س ــراد فرهیخت ــف و اف مختل
جلســات کمیتــه بــا هــدف تبیین و تشــریح 
مجــدِد چگونگــی تولیــد محتــوا در کمیتــه 
ــرای  ــن ب ــدی مدعوی ــق توانمن ــن طری از ای
ــر  ــذاری ب ــری و تأثیرگ ــارکت در هم فک مش

موضــوع جلســه ی کمیتــه.
• ارســـال پیش نویـــس بـــرای کلیــه ی 
ــط در  ــران مرتب ــه و مدی ــرکت های تابع ش

ــادر. ــرکت م ش
• گــردآوری پیشــنهادها و نظــرات اصالحی 
و مطــرح کــردن تمامــی آن هــا در جلســات 

. کمیته
• اعمــال نظــرات گــردآوری شــده یــا 
ــت  ــا دق ــال آن ب ــدم اعم ــل ع تشــریح دالی

ــار( ــت چه ــام )پیوس تم
در نهایــت، طــی چندیــن جلســه ، محتــوای 
ــک  ــه تفکی ــر ب ــرح زی ــه ش ــر ب ــورد نظ م
ــن و  ــف، شناســایی، تدوی ــای مختل فراینده

ــب شــد: تصوی
1( فهرســت  فرایندهـای بااهمـیت

ــای  ــایی فراینده ــت، شناس       گام نخس
بااهمیـــت اســت کــه در مــدل معرفــی 
ــه ی کــوزو، فهرســتی  شــده از ســوی کمیت
تفکیــک  بــه  بااهمیــت،  فرایندهــای  از 
زنجیــره ی ارزش و فعالیت هــای پشــتیبانی، 
ارائــه شــده  الگــوی عمومــی،  یــک  در 
اســت. اولیــن وظیفــه ی اجرایــی کمیتــه ی 
ایــن  بومی ســازی  و  تطبیــق  ریســک، 
الگـــو در ســـازمان اســـت. براســاس مــدل 
کــوزو، از آن جــا کــه هــر رویــداد یــا عامــل 
بیرونــی و داخلــی، بایــد مســئول مشــخصی 
ــد،  ــته  باش ــه، داش ــری و مقابل ــرای درگی ب

ــن  ــک ها بی ــه ی ریس ــع کلی ــن، توزی بنابرای
فرایندهــای بااهمیــت، در ســطوح راهبــردی 
و عملیاتــی، می توانــد ســازمان را بــرای 
ــی و  ــک های درون ــه ی ریس ــا کلی ــه ب مقابل
بیرونــی، تجهیــز کنــد. ازایــن رو فهرســتی از 
ــاختار  ــاس س ــت، براس ــای بااهمی فعالیت ه
ســازمانی و موضــوع فعالیــت شــرکت تهیــه 
ــروه  ــت در دو گ ــای بااهمی ــد و فراینده ش
فرایندهــای زنجیــره ی ارزش و فعالیت هــای 
پشــتیبانی، شناســایی و فهرســت آن توســط 
ــد. ــب ش ــه و تصوی ــک، تهی ــه ی ریس کمیت

2( شناسایی اهداف 
شــامل  بااهمیــت  فرایندهــای  اهــداف 
عملیاتــی  اهــداف  اســتراتژیک،  اهــداف 
)کارایــی و اثربخشــی عملیــات(، اهــداف 
ــت. در  ــی اس ــداف رعایت ــگری و اه گزارش
ایــن گام، کمیتــه ی ریســک، اهــداف و 
انتظــارات حاکــم بــر فرایندهــای بااهمیتی را 
کــه فهرســت آن تهیــه شــده بود، شناســایی 
منظــور،  ایــن  بــرای  کــرد.  تصویــب  و 
ــرح  ــد ش ــازمانی مانن ــناد س ــه ی اس مطالع
ــازمانی،  ــای س ــداف واحده ــت و اه مأموری
شــرح وظایــف مدیــران هــر حــوزه، بودجه ی 
ســازمانی، راهبردهــای مــدون در ســطح 
ســازمان، کســـب وکارها و فعالیت هــا، اســناد 
ــم  ــول و مفاهی ــوط و اص ــتی مرب ــاال دس ب
حرفه هــای مرتبــط، ضــروری اســت. در 
نمونه هــای اجراشــده، کســب نظــر مدیــران 
حوزه هــای مختلــف و افــراد فرهیختــه ی 
ــی  ــق و جامع ــای موف ــه نمونه ه ــازمان، ب س
از فهرســت اهــداف در هریــک از فرایندهــای 
ــده  ــر ش ــوط، منج ــازمان مرب ــت س بااهمی
ــد  ــورد فراین ــال در م ــوان مث ــت. به عن اس
بازاریابــی و فــروش، عــالوه بــر اعضــای 
ــئوالن  ــدادی از مس ــه، از تع ــمی کمیت رسـ

ایــن فراینــد در شــرکت های تابعــه نیــز 
دعــوت به عمــل آمــد و بــه توضیحــات 
ــوزه ی  ــاری در ح ــور ج ــاره ی ام ــان درب آن
ــه  ــود، ب ــای موج ــان و چالش ه مسئولیت ش
ــت،  ــد. و در نهای ــرا داده ش ــوش ف ــت گ دق
طــی چنــد جلســه، فهرســت اهــداف فروش 
ــت های  ــایر فهرس ــق، س ــن طری ــه همی و ب
ــف،  ــای مختل ــک فراینده ــه تفکی ــداف ب اه

ــد. ــب ش ــن و تصوی ــایی، تدوی شناس
ــده ی  3( شناســایی ریســک های تهدیدکنن
اهــداف )رویدادهــا یــا عوامــل بروز ریســک(

پــس از شناســایی اهــداف، کمیتــه بــا 
ــوت  ــا دع ــی و ب ــری تیم ــتفاده از هم فک اس
ــب  ــی )حس ــی و بیرون ــان داخل از کارشناس
مــورد( و بــا برگــزاری جلســات بــارش 
ــه ازای  ــد ب ــری )Brain Storming( بای فک
هریــک از اهــداف، عوامــل تهدیدکننــده 
و محدودکننــده را شناســایی و فهرســتی 
از عوامــل بالقــــوه ای را کــه می توانـــد 
ــداف و انتظــارات یادشــده  ــق اه ــع تحق مان
ــن کنــد. بااین حــال روش هــای  گــردد تدوی
تکمیلـــی از قبیـل ارســـال پیش نویس برای 
منابــع بالقــوه ی اطالعاتــی و کســب نظــرات 
تکمیلـــی ایشـــان نیــز بــرای دســت یابی بــه 
فهرســت های کامــل و جامــع، بســیار مؤثــر 

اســت. 
4( تحلیل رویدادها و عوامل ریسک 

براســاس مــدل کــوزو، عوامــل ریســک 
بایــد هــم از نظــر میــزان تأثیــر و هــم 
از نظــر احتمــال بــروز، تحلیــل شــوند. 
بــا توجــه بــه حاصل ضــرب تأثیــرات و 
ــروز  ــال ب ــداد و احتم ــر روی ــای ه پیامده
را  رویدادهـــا  از  هریـــک  می تــوان  آن، 
ــرد.  ــن ک ــت آن را تعیی ــدی و اولوی رتبه بنـ
ــی  ــوص رویدادهای ــیر، در خص ــن مس در ای
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ــی آن  ــا ابعــاد مال ــد ی ــار کیفــی دارن کــه آث
را به دقــت و به راحتــی نمی تــوان تعییــن 
کــرد نیــز اتخــاذ رویکــرد مناســب ضــروری 

ــت. اس
5( اولویت بندی حوزه های ریسک

اولویت بنــدِی  مبنــای  تعییــن  از  پـــس 
ــار کیفـــی و مالـــی، در هریــک  کلیـــه ی آث
ــبی  ــرد مناس ــت، رویک ــای بااهمی از فراینده
ــرای تعییــن ســطوح ریســک هــر فراینــد،  ب
بایــد اتخــاذ و بـــه کمـــک آن، فرایندهـــای 
مختلـــف مـــورد ارزیابـــی کلـــی قرار گیرند. 
در ایــن مرحلــه، مبانــی الزم برای مقایســه ی 
ســطوح ریســک فرایندهــای مختلــف، فراهــم 
خواهــد شــد. براســاس مــدل کــوزو، ســطح 
ریســک قابــل پذیــرش بایــد توســط مدیریت 
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــوان مبنای ــن و به عن تعیی
روش هــای مقابلــه بــا ریســک و بارمالــی 
مربــوط، به کارگرفتــه شــود. بنابرایــن در ایــن 
مرحلــه، مدیریــت می توانــد تعییــن کنــد کــه 
برایند کلی ســطح ریســک )ترکیـــب ســطوح 
ریسک کلیــــه ی فعــالیت هـــای بااهمیـــت( 
ــد در چــه ســطحی کنتــرل  در ســازمان، بای

شــود.
فعـالیت هـــای  و  اقدامـــات  انتخـــاب   )6
ــده ــه ـ فای ــل هزین ــاس تحلی ــی براس کنترل

بــا توجــه بــه ســطح ریســک قابل پذیــرش، 
ــا  ــت، ب ــای بااهمی ــک از فعالیت ه ــر ی در ه
ــرل و  ــر کنت ــرای ه ــی اج ــه بارمال ــه ب توج
میزانـــی از خســارت کــه بــا اجــرای کنتـــرل 
یافــت،  خواهــد  کاهــش  بحــث  مـــورد 
ــد از بیــن راه کارهــای موجــود،  ــت بای مدیری
اقدامــات و کنترل هــای مناســب را بـــرگزیند 
و ســـیاست های مناســـب بــرای مهارکـــردن 
ریسـک ها، اعـــم از کاهـش ریسـک، اجتناب 
از ریســک، انتقــال ریســک، پذیــرش ریســک 

و... را اعمــال کنــد. در نمونه هــای اجراشــده، 
ــب،  ــای مناس ــال قضاوت ه ــا اعم ــه ب کمیت
ــروز  ــال ب ــاندن احتم ــل رس ــرد به حداق رویک
را  ریســک  احتمالــی  خســارت های  یــا 
ــا انتخــاب  ــرد و در حــال حاضــر ب اتخــاذ ک
ــت  ــری از وضعی ــب، تصوی ــای مناس راهکاره
فرایندهــای  از  یــک  هــر  در  مطلــوب 

ــت. ــده اس ــت آم ــت، به دس بااهمی
7( ارزیابی وضعیت موجود

پــس از تعییــن اقدامــات و فعالیت هــای 
ــین،  ــرح گام پیش ــه ش ــب ب ــی مناس کنترل
ــوط  ــات مرب ــد اطالع ــک بای ــه ی ریس کمیت
حوزه هــای  از  را  موجــود  وضعیــت  بــه 
از  امــر  ایــن  مختلــف، گــردآوری کنــد. 
مناســب  پرسشــنامه های  توزیــع  طریــق 
ــوت  ــت، دع ــای بااهمی ــک فعالیت ه به تفکی
از مدیــران حوزه هــای مختلــف، اســتفاده 
ــایر  ــی و س ــی داخل ــای حسابرس از گزارش ه
روش هــای مناســب، امکان پذیــر گردیــد.

8( بازخورد
در ایــن مرحلــه، کمیتــه ی ریســک می توانــد 
ــای الزم،  ــا کنترل ه ــه آی ــد ک ــخص کن مش
گرفتــه  بــه کار  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــاس  ــن رو، براس ــر. ازای ــا خی ــت ی ــده اس ش
اطالعــات وضعیــت موجــود و مقایســه ی آن 
ــرای  ــل از اج ــب حاص ــای مناس ــا کنترل ه ب
گام ششــم شــکاف بیــن وضعیــت مطلــوب و 

ــن شــده اســت. ــت مناســب، تعیی وضعی
و  9( تصمیم گیــری دربــاره ی کاســتی ها 

ــی  ــرل داخل ــتم کنت ــای سیس کمبوده
در  ریســک  کمیتــه ی  مرحلــه،  ایــن  در 
زمینــه ی اقدامــات اصالحــی و تکمیلــی الزم 
ــل،  ــه ی قب ــج مرحل ــاس نتای ــد براس ــه بای ک
در هریــک از حوزهــای مـــورد بررســی، 
و  تصـمیم گیـــری  شـــود،  به کـارگرفتـــه 

اقدامـــات اصالحـــی را بـــرای مدیریـــت 
می کنــد. مشــخص 

10( حسابرسی داخلی
پــس از مــدون شــدن فراینــد ارزیابــی 
ریســـک به شـــرح باال، مســـتندات مناســب 
به عنــوان یکــی از مبانــی مهــم اجــرای 
حسابرســـی داخلــی در ســازمان فراهــم 
ــف،  ــق تعری ــه طب ــا ک ــت، از آن ج ــده اس ش
محـــور اصلــی کار حسابرســان داخلــی، 
ــی ریســک، راهبــری و کنتــرل اســت،  ارزیاب
ــاال،  ــرح ب ــه ش ــده ب ــم ش ــتندات فراه مس
مبنایــی مناســب بــرای اجــرای یک پــروژه ی 
حسابرســی داخلــی براســاس اســتانداردهای 
بین المللــی و مأموریــت حسابرســان داخلــی 
در ســازمان، خواهــد بـــود و بــا انجــام 
حسابرســی داخلــی، ســطح اطمینــان الزم در 
خصــوص شناســایی وضعیــت موجــود و نقاط 
مســتعد بهبــود، بــرای کمیتــه ی حسابرســی 
ــم  ــز فراه ــک نی ــت ریس ــه ی مدیری و کمیت
ــروژه ی  ــزارش، پ ــن گ ــخ ای می شــود. در تاری
حسابرســی داخلــی مذکــور،  در یکــی از 
مجموعه هایــی کــه تجربــه ی پیاده ســازی 
فراینـــد مدیریـت ریسـک را داشـته، در حال 
اجـــرا و در دیگـــری در دســت تصمیم گیری 

اســت.

3- جلسات، نتایج و بازخورد آن 
ــات،  ــوص جلس ــات در خص ــه ی اطالع کلی
ــزان  ــن می ــات و همچنی ــن جلس ــج ای نتای
ــان صــرف شــده در جلســات در جــدول   زم

ــود: ــه می ش ــد ارائ ــه ی بع صفح
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1

برنامه ریــزی و آغــاز بــه کارکمیتــه ی بحــث و 
بررســی دربــاره ی ضــرورت منشــور مدیریــت 
ریســک شــرکت جهــت تصویــب پیشــنهادها 
ــک  ــه ی ریس ــی کمیت ــه ی اجرای ــاره ی نظام نام درب
شــرکت و ارائه ی پیشــنهادها درباره ی ســازوکارهای 

ERM پیاده ســازی  و  فرهنگ ســازی 

1058•  بحث و بررسی منشور

تصویب منشور و بحث و بررسی نظام نامه2

ــی  ــه ی اجرای ــس نظام نام ــه ی پیش نوی • ارائ
کمیتــه ی ریســک شــرکت 

ــاره ی پیش نویــس  ــه ی پیشــنهادها درب • ارائ
نظام نامـــه ی اجرایــــی کمیتـــه ی ریســـک 

شــرکت
• ارائــه ی پیشــنهادها دربــاره ی ســازوکارهای 

 ERM فرهنگ ســازی و پیاده ســازی

1206

3

 بحــث و بررســی دربــاره ی پیش نویــس نظام نامــه 
اجرایــی کمیتــه ی ریســک شــرکت و همچنیــن 
ارائــه ی پیشـــنهادها دربــاره ی ســازوکارهای 

ERM پیاده ســازی  و  فرهنگ ســازی 

• ارائــه ی پیشــنهادات دربــاره ی پیش نویــس 
ــک  ــه ی ریس ــی کمیتـ ــه ی اجرایـ نظام نامـ

ــرکت ش
• ارائه ی پیشنـــهادها دربـاره ی سـازوکارهای 

 ERM فرهنگ ســازی و پیاده ســازی

1206

4

ــاره ی  ــی درب ــث و بررس ــه ی بح ــه ی ادام جلس
پیش نویــس نظام نامــه ی اجرایــی کمیتــه ی 
ریســک شــرکت و همچنیــن ارائه ی پیشــنهادها 
ــازی و  ــازوکارهای فرهنگ ســ ــاره ی ســ دربــ

ERM پیاده ســـازی

1206• تصویب نظام نامه

5

ــریح  ــی و تش ــرل داخل ــم کنت ــه ی مفاهی • ارائ
مــدل کــوزو،  بحــث بــر روی فراینــد مدیریــت 

ریســک شــرکت
ــازوکارهای  ــاره ی س ــنهادها درب ــه ی پیش • ارائ

ERM پیاده ســازی  و  فرهنگ ســازی 

ــاره ی مراحــل فراینــد مدیریــت  • بحــث درب
ریســک شــرکت

• ارائــه ی پیشــنهادها دربــاره ی ســازوکارهای 
 ERM فرهنگ ســازی و پیاده ســازی

907
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6
ــرد  ــا رویک ــازمان ب ــای س ــایی فراینده شناس

ــک ــت ریس مدیری
• بحــث دربــاره ی فرایندهــای بااهمیــت 

شــرکت
ــت  ــن اهمی ــاره ی نحــوه ی تعیی • بحــث درب

ــای شــرکت فراینده
907

7

• بحث درباره ی فرایندهای بااهمیت شرکت
ــت  ــن اهمی ــوه ی تعیی ــاره ی نح ــث در ب • بح

فرایندهــای شــرکت

• تعییــن و شناســایی فرایندهــای بااهمیــت 
شــرکت

•  تعییــن مســئوالن بررســی اهــداف هریــک 
از فرایندهــای بااهمیــت از بیــن اعضــای 

ــه کمیت

907

• تصویـــب فهرســـت مقدماتــی اهــداف فهرست اهداف »فرایند بازاریابی شرکت«8
907بازاریابـــی و فــروش

ــرکت 9 ــی ش ــد بازاریاب ــداف »فراین ــت اه فهرس
ــه( )ادام

• بازنگــری و تکمیــل فهرســت مقدماتــی 
ــروش ــی و ف ــداف بازاریاب اه

908

شناســایی عوامــل ریســک مرتبــط بــا هــر یــک 10
از اهــداف »فراینــد بازاریابــی شــرکت«

• تصویـــب فهرســـت مقدماتــی عوامـــل 
یســک ر

1506

 شناســایی عوامــل ریســک مرتبــط بــا هــر یــک 11
از اهــداف »فراینــد بازاریابــی شــرکت« )ادامه(

• بازنگــــری و تکمیـــل فهرســـت مقدماتـی 
عوامـــل ریســک

907

 شناســایی عوامــل ریســک مرتبــط بــا هــر یــک 12
از اهــداف »فراینــد بازاریابــی شــرکت« )ادامه(

ــی  ــل فهرســت مقدماتـ ــری و تکمی • بازنگـ
ــک ــل ریس عوام

605

تصمیم گیـــری دربـــــاره ی زمـــان »همایــش 13
ــک یکپارچـه« مدیریـت ریسـ

• تعیین زمان برگزارش همایش
• بازنگری فهرست فرایندهای بااهمیت

608

بحــث دربــاره ی اهــداف »فراینــد تحصیــل 14
زمیــن« )ادامــه(

608فهرست مقدماتی فرایند تحصیل زمین

15
ــل  ــد تحصی ــداف »فراین ــاره ی اه ــث درب • بح

ــه( ــن« )ادام زمی
• فهرست عوامل ریسک تحصیل زمین

• تصویــب فهرســـت مقدماتـــی فراینـــد 
زمیــن تحصیــل 

ــک  ــل ریس ــی عوام ــت مقدماتــ • فهرســ
تحصیــل زمیــن

• بازنگری تاریخ همایش

807

• فهرســت نهایــی عوامــل ریســک تحصیــل عوامل ریسک فرایند خرید و فروش زمین16
زمیــن

308

تعداد حاضرینمدت جلسه )دقیقه(بررسی نتایج جلسه و بازخوردموضوع کلیشماره جلسه
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فراینــد شناسایی اهداف »فرایند طراحی پروژه« 17 اهــداف  مقدماتــی  فهرســت   •
پــروژه طراحــی 

758

18

ــوب در  ــه ی جن ــرکت تابع ــه ی ش ــخ نام • پاس
ــد  ــک فراین ــل ریس ــداف و عوام ــا اه ــاط ب ارتب

ــروش  ــی و ف بازاریاب
• شناســایی اهــداف »فراینــد طراحــی پــروژه«  

و فهرســت عوامــل ریســک طراحــی پــروژه

• بازنگــری  اهــداف و عوامــل ریســک فراینــد 
نامــه ی  اســاس  بــر  بازاریابــی و فــروش 

ــه ــرکت تابع ش
• تصویب فهرست اهداف طراحی پروژه

ریســک  عوامــل  مقدماتــی  فهرســت   •
پــروژه طراحــی 

1508

پــروژه 19 فهرســت عوامــل ریســک طراحــی 
)ادامــه(

• فهرســت نهایــی عوامــل ریســک طراحــی 
پــروژه

759

20
ــداف  ــاره ی اه ــه درب ــرکت های تابع ــخ ش پاس
ــی و  ــای »بازاریاب ــک فرایندهـ ــل ریسـ و عوامـ
فــروش  و  فــروش« و همچنیــن »تحصیــل 

ــن« زمی

ــداف  ــل فهرســت های اه ــری و تکمی • بازنگ
ــی و  ــای »بازاریاب ــک فراینده ــل ریس و عوام
ــروش  ــل و ف ــن »تحصی ــروش« و همچنی ف

ــن« زمی

905

21
ــد  ــاره ی فراینـ ــه دربـ ــرکت تابعـ ــخ شــ پاس

ــروش ــی و فـ بازاریابـ
• تطبیـــق پیشـــنهادهای شـــرکت بـــا 
فهرســـت های پیشـــین اهـــداف و عوامــــل 
ــروش« ــی و ف ــای »بازاریاب ــک فراینده ریس

908

22
پاســـخ شـــرکت تابعـــه دربـــاره ی فراینــد 

بازاریابـــی و فـــروش
ــا  ــرکت بـ ــای شــ ــق پیشـنهادهـ • تطبیـ
عوامــل  و  اهــداف  پیشــین  فهرســت های 
ــروش« ــی و ف ــای »بازاریاب ــک فراینده ریس

656

23
پاســخ شــرکت تابعــه دربــاره ی اقدامــات و 
ــروژه ــی پ ــد طراح ــی فراین ــای کنترل فعالیت ه

• بازنگــری فهرســت مقدماتــی طراحــی 
ــروژه 805پ

24
ــاره ی  ــه درب ــرکت های تابع ــخ ش ــی پاس بررس
ــداف  ــوب و اه ــک مص ــل ریس ــداف و عوام اه

ــاخت« ــروژه و س ــت پ ــد »مدیری فراین

ــرکت  ــی از شـ ــات تکمیلـ ــذ توضیحـ • اخـ
و تطبیـــق پیشــــنهادهای شـــرکت بـــا 
ــل  ــداف و عوام ــین اه ــت های پیشـ فهرسـ
ریســک فراینــد »مدیریــت ســاخت و اجــرای 

پــروژه«

906

فهرســت اهــداف و عوامــل ریســک فراینــد 25
»مدیریــت پــروژه و ســاخت« )ادامــه(

عوامــل  و  اهــداف  مقدماتــی  فهرســت   •
ریســک فراینــد »مدیریــت پروژه و ســاخت«

756

تعداد حاضرینمدت جلسه )دقیقه(بررسی نتایج جلسه و بازخوردموضوع کلیشماره جلسه
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ــت 26 ــد »مدیری ــک فراین ــل ریس ــداف و عوام اه
ــه( ــاخت« )ادام ــروژه و س پ

• بازنگــری فهرســت مقدماتــی اهــداف و 
ــروژه و  عوامــل ریســک فراینــد »مدیریــت پ

ــاخت« س
1207

ــت 27 ــد »مدیری ــک فراین ــل ریس ــداف و عوام اه
ــه( ــاخت« )ادام ــروژه و س پ

• بازنگــری فهرســت مقدماتــی اهــداف و 
ــروژه و  عوامــل ریســک فراینــد »مدیریــت پ

ــاخت« س
906

ــت 28 ــد »مدیری ــک فراین ــل ریس ــداف و عوام اه
ــاخت«)ادامه( ــروژه و س پ

پیگیــری ایجــاد کمیتــه ی مدیریــت ریســک در 
ــه ــرکت های تابع ش

• فهرســت نهایــی اهــداف و عوامــل ریســک 
فراینــد »مدیریــت پــروژه و ســاخت« 

حضــور نماینــده ی کمیتــه ی شــرکت مــادر 
ــت  ــه ی مدیری ــات کمیت ــتین جلس در نخس

ــه ــرکت های تابع ــک در ش ریس

758

اقدامــات و فعالیت هــای کنترلــی در فراینــد 29
بازاریابــی و فــروش ـ بحــث و بررســی بــا 
شــرکت های  از  صاحب نظــر  افــراد  حضــور 

ــه تابع

• فهرســت مقدماتــی اقدامــات و فعالیت هــای 
12011کنترلــی در فراینــد بازاریابــی و فروش

اقدامــات و فعالیت هــای کنترلــی در فراینــد 30
بازاریابــی و فــروش ـ بحــث و بررســی بــا 
شــرکت های  از  صاحب نظــر  افــراد  حضــور 

ــه تابع

ــات و  ــی اقدام ــت مقدمات ــری فهرس • بازنگ
ــی  ــد بازاریاب ــی در فراین ــای کنترل فعالیت ه

ــروش و ف
12011

ــداف 31 ــاره ی اه ــه درب ــرکت های تابع ــخ ش پاس
ــروژه و  ــی پ ــد طراح ــک فراین ــل ریس و عوام

برنامه ریــزی

• بازنگــری فهرســت اهــداف و عوامل ریســک 
908فراینــد طراحــی پــروژه و برنامه ریــزی

ســازوکارهای 32 دربــاره ی  بررســی  و  بحــث 
ــن« ــروش زمی ــد و ف ــد »خری ــا فراین ــط ب مرتب

ــای  ــات و فعالیت ه ــی اقدام ــت نهای • فهرس
ــد و فــروش زمیــن« ــی فراینــد »خری کنترل

18011

ــادر 33 ــرکت م ــه ی ش ــده ی کمیت ــن نماین تعیی
ــات  ــتین جلس ــبرد نخس ــور و پیش ــرای حض ب
کمیته هــای مدیریــت ریســک شــرکت های 

ــه تابع

608• تصویب نماینده ی مورد نظر

سیاســت گذاری جدیــد در خصــوص اعمــال 34
ــرد  ــا رویک ــه ب ــرکت های تابع ــر ش ــارت ب نظ

ــور ــک  ـ مح ریس

ــگاه  ــا ن ــادر ب • بازنگــری منشــور شــرکت م
ــوری ــرکت ـ مح 609ش

3150251جمع

تعداد حاضرینمدت جلسه )دقیقه(بررسی نتایج جلسه و بازخوردموضوع کلیشماره جلسه

* مدت متوسط هر جلسه 93 دقیقه و همچنین تعداد نفرات شرکت کننده در هر جلسه به طور متوسط 7 نفر است. 
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ــای  ــکالت و محدودیت ه 4- مش
پیاده ســازی مدیریــت ریســک 
ــی ــورد بررس ــرکت م ــوزو در ش ک

در فراینــد پیاده ســازی، تعــدد اعضــای 
کمیتــه در دو بُعــد، پیشــرفت کار را بــا 
اشــکاالتی مواجــه کــرد کــه بــه شــرح زیــر 

اســت:
تشــکیل  بــه  مربــوط  مشــکالت   )1
جلســات و هماهنگــی افــراد بــرای حضــور 
در جلســات. بــرای مثــال همــواره تعــدادی 
از افــراد در جلســات حضــور ندارنــد و 
هماهنــگ شــدن بــرای همــه ی افــراد، 

ــت. ــدور نیس ــواره مق هم
2( مشکالت مربوط به تعدد نظرات

درمــورد هــر موضــوع، تعــدد نظــرات 
وجــود دارد. همچنیــن هریــک از اعضــا 
و مدعویــن، برپایــه ی تجربیــات، دانــش 
ــازمان،  ــود در س ــی خ ــئولیت اجرای و مس
ــاره ی  ــایی را دربـ ــا و پرسـش هـ ابهـام هـ
هرموضـــوع مطـــرح می کننــد کــه باعـــث 

ــه  ــات کمیت ــدد جلس ــا تع ــدن ی طوالنی ش
می شـــود. به نحـــوی که تــا پایــان مرحله ی 
تدویــن وضعیــت مطلــوب، در یکــی از 
 35 تعــداد  اشــاره،  مــورد  نمونه هــای 
ــش  ــدت بی ــا م ــوارد ب جلســه در برخــی م
از 90 دقیقــه تشــکیل می شــود. البتــه 
ــیار  ــوای بس ــد محت ــه تولی ــد، ب ــن فراین ای
قــوی و قابل قبــول در صنعــت مربــوط 
منجــر شــده کــه از قــدرت متقاعدکنندگــی 

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

اخــالق  اجــرای  و  اصــول    -5
ــت  ــای کیفی ــرای ارتق ــه ای ب حرف

ی  ز ه ســا د پیا
برخــوردار بــودن از حمایــت، همــکاری 
ــتلزم  ــراد، مسـ ــی افـ ــت ذهنـ و خالقیـــ
ــا  ــب ب ــی و مناس ــاط منطقـ ــراری ارتب برق
ــک  ــور، یکای ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــان اس آن
اعضـــا بایــد فضـــای جلســات را بــرای 
ــود،  ــه ای خ ــده ی حرف ــه عقی ــراز هرگون اب
مناســب ببیننــد. ایــن بــاور کــه موضوعــات 
به صــورت دســتوری، توســط یــک فــرد یــا 
ــد  ــود، می توان ــا نمی ش ــاص، الق ــان خ جری
ــراد را در ســطح  ــزه ی اف ــدی و انگی عالقمن
ــت یابی  ــرای دس ــد و ب ــظ کن ــی حف باالی
بــه اهــداف واالی کمیتــه، بســیار 
مهــم اســت. بــرای دســت یابی بــه 
ــه ی  ــم، در دو نمون ــن مه ای
ــدل،  ــری م به کارگیــ
ــر  ــرای ه بــ

ــف  ــه وظای ــر ک ــک دبی ــط ی ــه فق کمیت
طبــق  را  مشــخصی  مســئولیت های  و 
نظام نامـــه برعهـــده دارد تعییـــن و از 
انتخــاب رییــس بــرای کمیتــه، پرهیز شــد. 
و هم فکری هــا،  تعامــالت  در  همچنیــن 
ــا  ــم برجلســات، دوســتانه و ب فضــای حاک
تشــریک مســاعی و بســیار گــرم و دلپذیــر، 
ــه پیــش بــرده شــد و هیچ یــک از اعضــا  ب
ــای  ــودن از برتری ه ــود برخوردارب ــا وج ب
ســازمانی، ســعی بــر اســتفاده از جایــگاه و 
قــدرت ســازمانی خــود به عمــل نیاوردنــد. 
بــر ایــن اســاس، کمیتــه از باالتریــن 
ســازمانی  نشــاط  و  هم فکــری  ســطح 
ــج حاصــل از آن، در  ــود و نتای برخــوردار ب
خروجی هــای بــا کیفیــت کمیتــه، متبلــور 

ــت. ــده اس ش

6- پیشنهادها
مدیریــت  پیاده ســازی  زمینــه ی  در 
ریســک کـــوزو در ســـایر شـــرکت ها 
می تـــوان پیشــنهادهای زیــر را عنــوان 

ــرد:  ک
ــود  ــکاالت موج ــه اش ــه ب ــا توج 6-1- ب
در تشــکیل جلســات و تعــداد غایبــان 
)به طــور متوســــط بــه میـــزان 20 درصد( 
ــه  ــی شــدن مباحــث ب ــن طوالن و همچنی
پرســش ها،  و  نظـــرات  تعــدد  دلیـــل 
ــد  ــت می توان ــای ثاب ــداد اعض ــش تع کاه
ــرفت  ــد و پیش ــر روی رون ــی ب ــار مثبت آث

ــد.  ــته باش ــه، داش کار کمیت
ــزوم  ــم کار و ل ــه حج ــه ب ــا توج 6-2- ب
تسلســل موضــوع، بهتراســت کــه جلســات 



56

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ــاط آن  ــزار و انضب ــی برگ ــورت هفتگ به ص
ــود. ــظ ش ــدت حف به ش

ــوع و  ــا موض ــد ب ــه بای ــر کمیت 6-3- دبی
مــدل کــوزو آشــنا و همچنیــن بــا روابــط و 
سلســله مراتــب اداری و مکاتبــات ســازمان، 

آشــنایی کامــل داشــته باشــد.
6-4- موضوعــات را بایــد بــا رعایت مراحل 
مــدل کــوزو در کمیتــه مطــرح کــرد. باید از 
تمرکــز بــر روی یک فرایند و پیـاده ســـازی 
کامـــل مـــدل ابتدا در یک مرحله و ســپس 
ــرا  ــرد. چ ــودداری ک ــدی خ ــد بع در فراین
ــا شناســایی و تعییــن نقــاط ضعــف  کــه ب
ــراد در  ــایر اف ــد، س ــان نخســتین فراین هم

الک تدافعــی فــرو خواهنــد رفــت. 

ــت  ــج پیاده ســازی مدیری 7- نتای
ریســک کــوزو در شــرکت نمونــه 

ــوان  ــی می ت ــن بررس ــده ای ــج عم از نتای
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ب

ــادر  ــرکت م ــی ش ــه ی حسابرس 1- کمیت
)یکــی از شــرکت های مــادر موجــود در 
صنعــت مســکن(، یکــی از شــرکت های 
زیرمـجموعـــه ی عـملیاتـــی را به عنــــوان 
حسابرســی  کــه  شــرکتی  نخســتین 
ــرا  ــد در آن اج ــاال بای ــرح ب ــه ش ــی ب داخل
شــود، تعییــن کــرد، تــا مــدل حسابرســی 
ــده از آن  ــت آم ــزارش به دس ــده و گ یادش
ــی،  ــده ی حسابرســی داخل ــا پرون ــراه ب هم
به عنــوان مــدل، در ســایر شــرکت های 
ــود.  ــرا شـ ــازی و اجـ ــگ، پیاده سـ هلدین
پـــروژه ی حسابرســی داخلــی یادشــده، در 
حــال حاضــر در جریــان اســت و بــه دلیــل 
ــزایی  ــر به س ــه تأثی ــاال، ک ــی ب ــود مبان وج
در برنـامه ریـــزی حسـابرســـی داخلـــی 
ــان  ــب، در جری ــرعت مناس ــا س ــته، ب داش

ــت. اس
2- مدیــران فرایندهــای مختلــف، بــه 
جنبه هایـــی از فعالیت هـــا و اقدام هــای 

موجــود در حــوزه ی مســئولیت خــود آگاه 
شــده اند کــه پیــش از ایــن بدین گونــه 
بـه عنــــوان  نمـی نگـــریستند،  آن  بـــه 
ــی  ــا چگونگ ــی ی ــای کنترل ــال، جنبه ه مث
ــر  ــت، ب ــات مدیری ــک از اقدام ــر هری تأثی
ــادی،  ــه ی اقتص ــی و صرف ــی، اثربخش کارای
از موضوعاتــی بــود کــه طــی بحــث و 
دقــت  مــورد  مطروحـــه،  بررســـی های 
ــف  ــای مختل ــران حوزه ه ــت و مدی قرارگرف
با آن آشـــنایی عمـــیق تری حاصـل کردند.

3- تعییــن دقیــق مســئوالن رویدادهــا 
را  ســازمان  در  مختلـــف  ریســک های  و 
ــدل  ــق م ــرات عمی ــر تأثی ــوان از دیگ می ت
ــای  ــی از مجموعه ه ــت. در یک ــوزو دانس ک
نمونــه ی پیاده ســازی، در مســیر بحــث 
و بررســـی ها، اقدامـــات و کنتـــرل هایی 
مطــرح می شــد کــه وجــود نداشــت و 
ــرد دیگــری  ــد کــه ف ــراد گمــان می کردن اف
در ســازمان، مســئولیت آن را به عهــده دارد. 

منابع
1- نشریه شماره 118 سازمان حسابرسی

2.Applying COSO’sEnterprise Risk Management — Integrated Framework

www.theiia.org

موضوعات را باید با رعایت 
مراحل مدل کوزو در کمیته 

مطرح کرد.
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 هدف -1

 مدیریت ریسک یکپارچه در شرکت .................... ی  و چارچوب نظرتشریح مفاهی

 بردرکا یدامنه -2

 ..................................گروه  یی تابعههاشرکت یشرکت مادر و کلیه

 و اختیارات هامسئولیت -3

 مسئول اقدام فیرد
 ...…………کارکنان شرکت  یکلیه ت اجرایمسئول 1
 ریسک  ی مدیریتکمیته بر حسن اجرات نظارت یمسئول 2
 ادرم شرکت عامل مدیر تصویب سک ویر ی مدیریتکمیتهییدأت یت انجام بازنگریمسئول 3

 

 مقدمه -4

ان در چارچوب اسواسنامه و موضوع فعالیت اصلی آن،  نفعذیر یداران و سوا سوهام  یجاد ارزش برایشورکت ................... )سوهامی عام( با هدف ا   
وه تحقق طور بالقهمختلفی مواجه هستند. این شرایط ب یی آتی خود، با شرایط غیر قطعهافعالیتریزی برای برنامه هابنگاهشده است. تاسویس  

رشووی اسووت که بتوان برمبنای یت قابل پذیزان عدم قطعین مییران، تعیدهد و امروزه چالش مدقرار می تأ یرها و اهداف مدیریت را تحت برنامه
 فرایندمناسب، با قاعده و روشمند با این چالش، اجرای  یافزایش آن نمود. برای مواجهه ان حفظ کرد و سعی درنفعذی یش بنگاه را براآن، ارز

.................. قرار  کار شرکت یدر برنامه ......مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ  هیأتموجب گزارش هب «(ERMمدیریت ریسـک ) »
 گرفته است.

...................، به منظور ایجاد درک نگ یسازی مدیریت ریسک در هلدبا توجه به اهمیت، پیچیدگی، گسوتردگی و تنوع موضوعات مرتبط با پیاده 
منشور »های مدیریت، ی در برنامهگذاری و هماهنگمناسوب برای سیاست  یمدیریت ریسوک و مفاهی  مرتبط، ایجاد زمینه  یدربارهمشوترک  

 رسد:به شرح زیر به تصویب می «مدیریت ریسک یکپارچه

 مدیریت ریسک -5

رد مستمر عملک بررسیست از ا عبارت گذارد وا ر میسازمان عواملی که بر تحقق اهداف ی ی است برای شناسایی و ادارهفرایندمدیریت ریسک 
کنترل تهدیدهای درخصوص ها در سوازمان و انجام اعمال مناسب و مقتضی  و احتمال وقوع آن های بالقوهو فرصوت  سوازمان، شوناخت خطرها  

 طبق تعریف: .های موجودو استفاده از فرصت محتمل
 یتدوین راهبرد و همه شــود و درمدیره و ســایر کارکنان شــرکت اجرا میهیأتاســت که توســط  فرایندیت ریســک، یریمد»

 اهداف تواند بردسته از وقایع احتمالی را که میشود که آنطراحی می ینحو به یادشده فرایندرد. سـازمان کاربرد دا  یهافعالیت
پایری شرکت کنترل کند تا اطمینانی معقول از میزان ریسک یمحدوده را در هاریسـک د و کنشـرکت ارر گاارد، شـناسـایی    

عبارت است از: شناسایی ریسک، تحلیل و ارزیابی ریسک،  ندفرایهای اصلی در این دست آید. گامههای آن بهدف به یابیدست
 «واکنش به ریسک

 این اساس اهداف مدیریت ریسک یکپارچه عبارت است از: بر
 های پیش رواز فرصت مؤ ر یایجاد آمادگی مناسب در برابر تهدیدهای آتی و استفاده 

  تحقق اهداف سازمانی یدربارهارتقای سطح اطمینان معقول 
 گیری در سطوح مختلف سازمانسازی و تصمی و تسهیل در تصمی  ها بات تصمی  ارتقای 

 ان سازماننفعذیر یایجاد  بات در رشد ارزش حقوق صاحبان سهام و سا 
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4- مقدمه
 شــرکت ................... )ســهامی عــام( بــا 
هــدف ایجــاد ارزش بــرای ســهام داران و 
ــنامه  ــوب اساس ــان در چارچ ــایر ذی نفع س
و موضــوع فعالیــت اصلــی آن، تاســیس 
ــزی  ــرای برنامه ری ــا ب ــت. بنگاه ه ــده اس ش
ــر  ــرایط غی ــا ش ــود، ب ــی خ ــای آت فعالیت ه
قطعــی مختلفــی مواجــه هســتند. ایــن 
شــرایط به طــور بالقــوه تحقــق برنامه هــا 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــت را تح ــداف مدیری و اه
می دهــد و امــروزه چالــش مدیــران، تعییــن 
میــزان عــدم قطعیــت قابــل پذیرشــی اســت 
بنــگاه  ارزش  آن،  برمبنــای  بتــوان  کــه 
ــعی  ــرد و س ــظ ک ــان حف ــرای ذی نفع را ب
در افزایــش آن نمــود. بــرای مواجهــه ی 
ــن  ــا ای ــمند ب ــده و روش ــا قاع ــب، ب مناس
چالــش، اجــرای فراینــد »مدیریــت ریســک 
)ERM(« به موجــب گــزارش هیــأت مدیــره 
ــورخ  ــادی ســاالنه م ــی ع ــه مجمــع عموم ب
...... در برنامــه ی کار شــرکت .................. قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
بــا توجه به اهمیــت، پیچیدگی، گســتردگی 
ــا پیاده ســازی  و تنــوع موضوعــات مرتبــط ب
ــگ  ...................،  ــک در هلدین ــت ریس مدیری
بــه منظــور ایجــاد درک مشــترک دربــاره ی 
مدیریــت ریســک و مفاهیــم مرتبــط، ایجــاد 
زمینــه ی مناســب بــرای سیاســت گذاری 

ــت،  ــای مدیریـ ــی در برنـامه هـ و هماهنگـ
»منشــور مدیریـــت ریســـک یکپارچــه« بــه 

ــد: ــب می رس ــه تصوی ــر ب ــرح زی ش

5- مدیریت ریسک
ــرای  ــت ب ــدی اس ــک فراین ــت ریس مدیریـ
شناســایی و اداره  ی عواملــی کــه بــر تحقــق 
ــارت  ــذارد و عب ــر می گ ــازمان اث ــداف سـ اه
اســت از بررســی مســتمر عملکــرد ســازمان، 
ــوه و  ــای بالق ــا و فرصت ه ــناخت خطره ش
ــا در ســازمان و انجــام  ــوع آن ه احتمــال وق
اعمــال مناســب و مقتضــی درخصــوص 
ــتفاده از  ــل و اس ــای محتم ــرل تهدیده کنت

ــف: ــق تعری ــود. طب ــای موج فرصت ه
ــه  ــت ک ــدی اس ــک، فراین ــت ریس »مدیری
کارکنــان  ســایر  و  هیأت مدیــره  توســط 
شــرکت اجــرا می شــود و در تدویــن راهبــرد 
و همــه ی فعالیت هــای ســازمان کاربــرد 
ــی  ــوی طراح ــه نح ــده ب ــد یادش دارد. فراین
ــی  ــع احتمال ــته از وقای ــه آن دس می شــود ک
ــر  ــرکت اث ــداف ش ــر اه ــد ب ــه می توان را ک
ــک ها را در  ــد و ریس ــایی کن ــذارد، شناس گ
ــرکت  ــک پذیری ش ــزان ریس ــدوده ی می مح
کنتــرل کنــد تــا اطمینانــی معقــول از 
به دســت  آن  هدف هــای  بــه  دســت یابی 
آیــد. گام هــای اصلــی در ایــن فراینــد عبارت 
و  تحلیــل  ریســک،  از: شناســایی  اســت 

ــک« ــه ریس ــش ب ــک، واکن ــی ریس ارزیاب
ــر ایــن اســاس اهــداف مدیریــت ریســک  ب

ــارت اســت از: یکپارچــه عب
ــر  ــب در برابـ ــی مناسـ ــاد آمـادگـ . ایجــ
تهدیدهـــای آتـــی و اســـتفاده ی مؤثـــر از 

فرصت هـــای پیـــش رو
معقــول  اطمینــان  ســطح  ارتقــای   .

ســازمانی اهــداف  تحقــق  دربــاره ی 
ــهیل در  ــا و تس ــات تصمیم ه ــای ثب . ارتق
ــطوح  ــری در س ــازی و تصمیم گی تصمیم س

مختلــف ســازمان
. ایجــاد ثبــات در رشــد ارزش حقــوق 
صاحبــان ســهام و ســایر ذی نفعــان ســازمان

2)COSO( 6- کمیته ی کوزو
کــه  ســازمان هایی  را  کمیتــه  ایــن 
اعمــال  روش  و  راه  تعییــن  مســئولیت 
مدیریــت بــر بنــگاه و کســب وکار را به عهــده 
کنتــرل  مفاهیــم  و  تعییــن  داشــته اند 
ــر  ــک )ERM( را ب ــت ریس ــی و مدیری داخل
ــن  ــطح بی ــر در س ــی معتب ــه ی تحقیق پای
المللــی تبییــن و منتشــر کــرده  اســت.

مفــاد گــزارش کمیتــه ی یادشــده کــه 
ــم،  ــی درخصــوص مفاهی حــاوی رهنمودهای
مــورد  ابزارهــای  و  پیاده ســازی  نحــوه ی 
اســتفاده در فراینــد مدیریــت ریســک بــوده 
ــا،  ــه ای، نهاده ــع حرف ــط جوام ــت، توس اس

2-Committee Of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission
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مؤسســات  ســایر  و  بانک هــا  شــرکت ها، 
بخــش خصوصــی، دولتــی و عمومــی در 
ــور  ــن در کش ــی و همچنی ــطح بین الملل س
جمهــوری اســالمی ایــران، مــورد پذیــرش و 
ــن  ــر ای ــت. ب ــه  اس ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب
برنامه ریــزی  و  منشــور  تدویــن  اســاس، 
 ................... مدیریــت ریســک در شــرکت 
تحقیــق  برپایــه ی  نیــز  عــام(  )ســهامی 
مــورد  آن  توصیه هــای  و  بــوده  یادشــده 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس

7- اهداف مدیریت
براســاس مفــاد گــزارش کــوزو، اهــداف 
ــی  ــروه کل ــه گ ــوان در س ــت را می ت مدیری

ــرد: ــدی ک ــر طبقه بن ــرح زی ــه ش ب
1. کارایی و اثربخشی عملیات

2. قابلیت اعتماد گزارش ها
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط

ــنامه ی آن  ــرکت در اساس ــام ش ــداف ع اه
ــا بررســی  منعکــس  شــده  و براســاس آن، ب
نقــاط قــوت وضعــف و در نظــر گرفتــن 
تهدیدهــا و فرصت هــای بیرونــی، اهــداف 
ــت.  ــه  اس ــکل گرفت ــرکت ش ــتراتژیک ش اس
اهــداف  شــامل  بایــد  شــرکت  اهــداف 
خــاص فعالیت هــا )خریــد، فــروش، ســاخت 
و تولیــد، تحویــل،...( نیــز باشــد کــه در 
راســتای اســتراتژی های آن تعییــن و تعریــف 
ــن  ــد. ای ــد می خورن ــا آن پیون ــوند و ب می ش
اهــداف خــاص، بایــد دربرگیرنــده ی اهــداف 
ــند  ــت باش ــر فعالی ــطح ه ــدت در س کوتاه م
ــی و  ــه اثربخش ــت یابی ب ــور دس ــه منظ و ب
ــداف  ــه اه ــت یابی ب ــیر دس ــی، در مس کارای

ــگ طراحــی شــوند. ــی هلدین نهای
ــداف رســمی، ممکــن اســت  ــر اه ــالوه ب ع
انتظــارات و اهــداف تلویحــی، ماننــد حفــظ 

ــداوم  ــد م ــا رش ــی ی ــرد قبل ــطح عملک س
در  نیــز  گذشــته،  بــه  نســبت  کارایــی 
ــت  ــد. الزم اس ــته باش ــود داش ــرکت وج ش
ــایی و  ــز شناس ــی نی ــداف تلویح ــه ی اه هم
بــه صــورت اهــداف رســمی بیــان شــوند تــا 
ــرای تحقــق و  ــدون ب ــزی م ــکان برنامه ری ام

توســعه آن هــا فراهم آیــد.

8- فرایند مدیریت ریسک
8-1- شناسایی ریسک

8-1-1- تعریف
ــروز  ــال ب ــت از احتم ــارت اس ــک عب ریس
ــازمانی  ــداف س ــق اه ــه تحق ــی ک رویدادهای
را تهدیــد می کنــد. در یــک معنــای وســیع، 
ــا  ــوادث ی ــوان ح ــوان به عن ــک را می ت ریس
ــرد  ــف ک ــوه ای تعری ــاری بالق ــای ج رونده
ــا کاهــش ســود  ــان ی ــروز زی ــه موجــب ب ک
آتــی می شــود. درکنــار آن، رویدادهایــی 
ــت داشــته باشــد،  ــر مثب ــد تأثی ــه می توان ک
ــت  ــا« اس ــود »فرصت ه ــان دهنده ی وج نش
کــه مدیریــت بایــد بــرای اســتفاده از آن هــا، 

در اســتراتژی ها بازنگــری کنــد.
8-1-2- ماهیت ریسک

ارائــه شــده  براســاس چارچــوب کلــی 
مدیریــت  فراینــد  در  کــوزو،  توســط 
ریســک هـــای   ،)ERM( بنــگاه  ریســک 
تهدیـدکننـــده ی اهــداف ســازمانی در چهار 
می گیرنــد:             قــرار  بررســی  مــورد  گــروه 

. استراتژیک
. عملیاتی

. گزارش دهی
. رعایتی

همچنیــن، براســاس موضــوع فعالیــت و 
عملیــات جــاری شــرکت ها، ریســک ممکــن 
اســت خاســتگاه داخلــی یــا بیرونــی داشــته 

و از نظــر ماهــوی بتــوان آن را بــه موضوعــات 
زیــر نســبت داد:

. ریسک های استراتژی،
. ریسک های مالی،

. ریسک های عملیاتی،
. ریسک های قانونی،

. ریسک های فرهنگی و اجتماعی،
. ریسک های سیاسی،
. ریسک های بازار، و

. ریسک های اعتبار اعطایی به دیگران.
ــی  ــی مناســب تلق ــرکت هنگام ــاختار ش س
ــف  ــای مختل ــرای فراینده ــه ب ــود ک می ش
ــازمانی  ــخص در رده ی س ــئوالن مش آن مس
مناســب، پیش بینــی و به نحــوی طراحــی 
کلیــه ی  بــه  نســبت  کــه  باشــد  شــده  
محرک هــای بیرونــی، اعــم از تهدیدهــا و 
ــم  ــی، اع ــل داخل ــه ی عوام ــا و هم فرصت ه
از نقــاط قــوت و نقــاط مســتعد بهبــود، 
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ــن  ــر ای ــود. ب ــال ش ــب اعم ــت مناس مدیری
اســـاس، بــرای دســـت یابی بــه اهـــداف 
ــی  ــد مدیریت ــد فراین ــرکت، بای ــف ش مختل
یافتــه  اســتقرار  و  پیش بینــی  مناســب، 
ــک  ــل ریس ــاس، تحلی ــن اس ــر ای ــد. ب باش
ــرای  ــاال، ب ــته بندی های ب ــک دس ــه تفکی ب
یکپارچــه ی  کمیتــه ی مدیریــت ریســک 
شــرکت، الــزام آور نیســت چــرا کــه براســاس 
ــوزو،  ــه ی ک ــوی کمیت ــده از س ــدل ارائه ش م
ــارات  ــداف و انتظ ــه ی اه ــایی کلی ــا شناس ب
حاکـــم بــر فرایندهـــای مـــورد نظـــر و 
ــداف  ــا اه ــط ب ــک های مرتب ــایی ریس شناس
ــی  ــوان اطمینان ــده، می ت ــای یادش فراینده
معقــول دربــاره ی کامــل بــودن فراینــد 
مدیریــت ریســک، حاصــل کــرد. لیکــن 
بــرای  بــاال  طبقه بندی هــای  از  اســتفاده 
تســهیل در شناســایی ریســک های مختلــف، 
به عنــوان خطــوط راهنمــا، مفیــد اســت.

8-1-3- محدوده ی ریسک
ــده  ــی ش ــوب معرف ــاد چارچ ــه ی مف برپای
ــد  ــازمان بای ــای س ــوزو، فعالیت ه ــط ک توس
در تمــام ســطوح، مــورد بررســی قرارگیــرد 

ــد از: ــه عبارتن ک
ــگ ـ  ــطح کالن هلدین ــگاه )س ــطح بن . س

ــتراتژیک( ــداف اس اه
ــی  ــای فرع ــا و بخش هـ ــطح دایره هـ . سـ
ــعب،  ــه، شـ ــرکت های تابعـ ــازمان )شـ ســ

پروژه هــا،...(
. ســطح فرایندهــای کســب وکار )مدیریــت 

تولیــد، مدیریــت فــروش،...(
ــرکت  ــده ی شـ ــت عمـ ــن، فعالیـ همچنیـ
ــروش  ــد و ف ــام(، تولی ــهامی ع ................ )س
ســـاختمان و مســـکن و ســـایر فعالیت هــای 
ــواد،  ــروش م ــد و فـ ــد، خریـ مرتبــط )تولیـ
مصالـــح، لـــوازم و تجهیـــزات مرتبـــط( 
درچارچــوب اساســنامه اســـت و فعالیــت در 
ــی مشــتقه،  ــای مال ــرمایه و ابزاره ــازار سـ ب
ــوب  ــت آن محسـ ــای فـعالیـ از ضـرورت هـ

 . می شــود
بایــد توجــه داشــت کــه اجــرای پروژه هــای 
ســاختمان و مســکن توســط ایــن شــرکت، 
از طریــق ایجــاد شــرکت های تابعــه صــورت 
ــده،  ــی یادش ــرکت های فرع ــرد و ش می پذی
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی آن ب ــای اجرای بازوه
ــت  ــت، حمای ــت هدای ــرکت ها تح ــن ش ای
و نظــارت شـــرکت اصلـــی قراردارنــد. بدیــن 
لحــاظ، در مقابــل صاحبــان ســهام شــرکت 
ــه  ــبت ب ــخ گویی نس ــئولیت پاس ــادر، مس م
بــه  نیــز  فرعــی  شــرکت های  عملکــرد 
ــن رو،  ــت. ازای ــی اس ــرکت اصل ــده ی ش عه
بــا درنظــر داشـــتن گســتره ی فعالیــت 
و مســـئولیت پاســخ گویـــی یـادشـــده، 
ــرکت  ــک در ش ــت ریس ــدوده ی مدیری مح

......، شـــامل ریســــک های پیـــش روی 
ــط  ــای مرتب ــی و تهدیده ــرکت های فرع ش
بــا اهــداف و برنامه هــای آن هــا نیــز خواهــد 

ــود.  ب
8-2- تحلیل ریسک

امــکان  شــرکت  بــه  ریســک  ارزیابــی 
می دهــد کــه گســتره ی رویدادهایــی را کــه 
ــر  ــت تأثی ــداف آن را تح ــوه، اه ــور بالق به ط
قــرار می دهنــد، درک )شناســایی( کنــد. 
ــایی و  ــای شناس ــه معن ــک ب ــی ریس ارزیاب
تحلیــل ریســک های مرتبــط بــا اهــداف 
ــرای  ــی ب ــی منطق ــت و مبنای ــرکت اس ش
فراهــم  ریســک  مهــار  و  اداره  چگونگــی 

مــی آورد. 
تاکنــون روشــی بــرای کاهــش ریســک 
ــت. در  ــده اس ــت نش ــر یاف ــطح صف ــا س ت
ــاری در  ــت تج ــه فعالی ــت زدن ب ــع دس واق
اســاس خــود مســتلزم پذیــرش ریســک 
ــرش ریســک  ــزان قابل پذی اســت. لیکــن می
ــن  ــی تعیی ــه و منطق ــوی آگاهان ــد به نح بای
و ســعی شـــود در عمـــل، ریســـک در 
کنتــرل  تحــت  تعیین شــده،  محــدوده ی 

ــد.  ــرکت درآی ش
تحلیل ریسک شامل مراحل زیر است:

1. برآورد میزان اهمیت ریسک
2. ارزیابی احتمال وقوع ریسک

3. اولویت بندی ریسک
8-2-1- برآورد میزان اهمیت ریسک

ــت.  ــبی« اس ــوم »نس ــک مفه ــت، ی اهمی
ــر  ــزان تأثی ــای می ــک برمبن ــت ریس اهمی
آن بــر عملکــرد مالــی شــرکت، ارزیابــی 
ــد  ــدا بای ــور، ابت ــن منظ ــرای ای ــود. ب می ش
ــه  ــری ب ــل اندازه گی ــت )قاب ــتانه ی اهمی آس
ــت  ــه ی مدیری ــط کمیت ــی( توس ــد پول واح
ریســک تعییــن شــود تــا بتــوان مــوارد بــی 
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اهمیــت و بااهمیــت را شناســایی و تعییــن 
کــرد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــیاری از  ــارات( بس ــر )خس ــزان تأثی ــه می ک
ــرآورد  ــت ب ــه دق ــوان ب ــا را نمی ت رویداده
ــا،  ــی از رویداده ــن برخ ــالوه برای ــرد، ع ک
فــارق از انــدازه ی پولــی خســاراتی کــه 
می تواننــد بــه بــار بیاورنــد، از جنبــه ی 
ــد  ــوند )مانن ــی می ش ــت تلق ــی، بااهمی کیف
مــوارد عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات 
لیکــن  دارایی هــا(.  از  سوءاســتفاده  یــا 
ــا  ــاوت، آ  ن ه ــتفاده از قض ــا اس ــوان ب می ت
را از نظــر میــزان تأثیــر، در مقایســه بــا 
ــن ترتیــب  یکدیگــر، طبقه بنــدی کــرد. بدی
امــکان ایجــاد درک کاملــی از تأثیــر عوامــل 
ــود  ــل می ش ــک، حاص ــده ی ریس ایجادکنن
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــت آن ه ــه ی اهمی و درج
ــن اســاس،  ــن می شــود. برای ــر، تعیی یکدیگ
ــوان  ــک را می ت ــل ریس ــر عوام ــزان تأثی می
به جــای انــدازه ی مالــی و مبلــغ ریالــی 
آن هــا، به وســیله ی رتبــه ای کــه نســبت بــه 

ــرد.  ــان ک ــف و بی ــد، توصی ــر دارن یکدیگ
بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال، بــرای 
طبقه بنــدی عوامــل ریســک )از نظــر میــزان 
تأثیــر آن هــا( گروه هــای زیــر تعریــف و 
اعــداد یــک تــا پنــج بــه هــر گــروه به شــرح 

زیــر اختصــاص می  یابــد:
. گــروه عوامــل بی اهمیــت بــا عــدد 1: 

ــل  ــی و قاب ــر جزی ــل دارای تأثی ــن عوام ای
ــتند. ــاض هس اغم

ــا  ــت نســبی ب ــل دارای اهمی ــروه عوام . گ
عــدد 2: ایــن عوامــل دارای تأثیــرات کمــی 
باالتــر یــا درحــدود آســتانه ی اهمیــت 
ــت  ــرای رعای ــتند و ب ــاال هس ــرح ب ــه ش ب
ــه،  ــی اولی ــت در بررس ــر اس ــاط، بهت احتی

ــوند. ــی ش ــت تلق بااهمی
. گــروه عوامــل بااهمیــت بــا عــدد 3: 
عواملــی کــه تأثیــرات آن هــا بیــن 1 الــی 3 
ــود. ــرآورد می ش ــت ب ــتانه ی اهمی ــر آس براب

. گــروه عوامــل اساســی بــا عــدد 4: عواملی 
ــر  ــی 10براب ــن 3 ال ــا بی ــرات آن ه ــه تأثی ک

ــرآورد می شــود. ــت ب آســتانه ی اهمی
. گــروه عوامــل بحرانــی باعــدد 5: عواملــی 
ــش از 10  ــا  بی ــرآوردی آن ه ــر ب ــه تأثی ک
ــود. ــرآورد می ش ــت ب ــتانه ی اهمی ــر آس براب

ارزیابی احتمال وقوع ریسک  -2-2-8
ــروز ریســک عاملــی مســتقل از  احتمــال ب
ــه ی  ــر کمیت ــر آن اســت. از نظ ــزان تأثی می
مدیریــت ریســک یکپارچــه، احتمــال بــروز 
ــه شــرح  عوامــل ریســک در پنــج ســطح، ب

زیــر، طبقه بنــدی می شــود:
ــروز  ــال ب ــه احتمـ ــی ک ــطح 1- عواملـ س
ــخ  ــال از تاریـ ــه ی یک سـ ــا در فاصلـ آن هـ
ارزیـابـــی ریســــک،  غیــرممـــکن بـرآورد 

درصــد(   5 از  )کم تــر  می شــود 

ــروز  ــال ب ــه احتمـ ــی ک ســطح 2- عواملـ
آن هــا در فاصلــه ی یک ســال از تاریــخ 
ــرآورد  ــن ب ــاً ممک ــک، تقریب ــی ریس ارزیاب
ــر از  ــد و کم ت ــش از 5 درص ــود )بی می ش

20 درصــد(
ــا در  ــروز آن ه ــه ب ــی ک ــطح 3- عواملـ س
ــی  ــخ ارزیاب ــال از تاریـ ــه ی یک سـ فاصلـ
ریســـک، محتمـــل برآورد می شـــود )بیش 

از 20 درصـــد وکم تـــر از 50 درصـــد(
ــا در  ــروز آن ه ــه ب ــی ک ــطح 4- عواملـ س
فاصلـــه ی یک ســـال از تاریــخ ارزیابــی 
ریســک، بســیار محتمــل بــرآورد می شــود 
)بیــش از 50 درصــد و کم تــر از90 درصــد(

ــروز  ــال ب ــه احتم ــی ک ــطح 5- عوامل س
آن هــا در فاصلــه ی یک ســال از تاریــخ 
ــرآورد می شــود  ارزیابــی ریســک، قطعــی ب

ــد( ــش از 90درص )بی
ــتراست  ــاط، بهـ ــل احتیـ ــاس اصـ براسـ
ــابی  ــورد ارزیـ ــه در مـ ــایی کـ ریسـک هـ
احتمـــال آن هــا کثــرت نظــر وجــود دارد، 
سطوح احتمـــال باالتـــر به عنـــوان ارزیابی 

نهایـــی کمیتـه، برگزیـــده شـود. 
8-2-3- اولویت بندی ریسک

حاصل ضـــرب ســـطح احتمـــال ریسـک و 
میــزان تأثیــر ناشــی از هــر عامــل ریســک، 
ــی  ــه رویدادهای ــه ب ــت توج ــر اولوی بیانگ
ــی  ــک دوره ی زمـانـ ــه در یـ ــت کـ اســ
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مشــخص، احتمـــال بــروز آن وجـــود دارد. 
ایــن حاصل ضــرب، مبنــای مناســبی بــرای 
اولویت بنــدی و تعییــن میــزان حساســیت 
ــار آن  ــه و مه ــرای توجـ ــع الزم ب و منابـ

اســت.  
8-3- برنامه ریزی واکنش به ریسک

بــرای مهـــار کــردن هـــر عامــل ریســک، 
ــه  ــی ک ــای گوناگون ــن راهکاره ــد از بی بای
قابل تصــور اســت، راهــکار مناســب بــا 
توجه به هزینـــه و فایـــده ی هـــر راهـــکار 
ــر  ــا ب ــی فایده ه ــل فزون ــت اص ــا رعای و ب

ــود. ــاب ش ــا، انتخـ هزینه ه
ــب در  ــش مناس ــرای واکن ــزی ب برنامه ری
برابــر عوامــل ریســک بــا توجــه بــه شــدت 
و ضعــف، ماهیــت و خاســتگاه آن می توانــد 

بــا ایــن هــدف اولیــه انجــام شــود کــه:
. احتمال بروز ریسک کاهش یابد.

بــرای ایــن منظــور، می تــوان کیفیــت 
اجــرای اقدامــات و کنترل هــای موجــود 
ــای  ــات و کنترل ه ــا اقدام ــش داد ی را افزای

ــت. ــه کار گرف ــدی را ب جدی
. خسارات بروز ریسک کاهش یابد.

ــوزه ی  ــوان ح ــور، می ت ــن منظ ــرای ای ب
بــروز ریســک را تــرک کــرد )بــرای مثــال، 
بــا اســتفاده از روش هــای برون ســپاری 
ــی را  ــا تغییــر فعالیــت( خســارات احتمال ی
ــال،  ــوان مث ــال داد )به عن ــران انتق ــه دیگ ب

ــا  ــارکت( ی ــای مش ــتفاده از روش ه ــا اس ب
ــران  ــی را جب ــارات احتمال ــی از خس بخش
کــرد )بــرای مثــال، بــا اســتفاده از پوشــش 

ــه ای(.  بیم
ــل  ــی از عوامـ ــروز بعضـ ــارات بـ . خســ
ــی  ــا آگاه ــت ب ــن اس ــده، ممک تهدیدکنن
قبلــی پذیرفتــه شــود. ایــن پذیــرش بایــد 
ــاد آن و  ــق ابع ــی دقی ــا ارزیاب ــه و ب آگاهان
منافــع بالقــوه اقدامــات، شــرایط و اهدافــی 
کــه مبنــای پذیــرش ریســک بوده انــد، 

ــرد. ــورت پذی ص
ــن باشــد کــه  ــر ای ــد ســعی ب درعمــل بای
بــرای واکنــش مناســب در مقابــل ریســک، 
تــا حــد امــکان از هــر دو رویکــرد اســتفاده 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه ی بااهمی ــود. نکت ش
قبــل از مواجــه شــدن بــا ریســک، اطمینان 
ــه و  ــش آگاهان ــه واکن ــبت ب ــی نس معقول
ــل ریســک کســب شــود.  مناســب در مقاب
واکنــش بــه ریســک را می تــوان بــه شــرح 

ــرد: ــدی ک ــر طبقه بن زی
. پذیرش ریسک = مراقبت و نظارت

ــا  ــدن ب ــریک ش ــک = ش ــتراک ریس . اش
ــه( ــد بیم ــخاص ) مانن ــایر اش س

. اجتنــاب از ریســک = حــذف کــردن 
)خــروج از موقعیــت(

ــای  ــت کنترل ه . کاهــش ریســک = تقوی
مســتقر در شــرکت

مدیریــت  فراینــد  اجــرای   -9
یکپارچــه ریســک 

9-1- سازوکار اجرایی
فراینــد  اجـــرای  و  پیاده ســـازی  بــرای 
یکپارچــه، »کمیتــه ی  ریســک  مدیریــت 
مدیریــت ریســک یکپارچــه« در شــرکت 
................... )ســهامی عــام( بــه تشــخیص 
ــادر تشــکیل شــده   ــل شــرکت م ــر عام مدی
ــن کمیتــه به کارگیــری  اســت. مســئولیت ای
ســازوکارهای مناســب بــرای اجــرای فراینــد 
ــال  ــرکت ........و اعم ــک در ش ــت ریس مدیری
شــرکت های  در  آن  اجــرای  بــر  نظــارت 
ــم و توضیحــات  ــا اســتفاده از مفاهی ــه ب تابع

ــت.  ــور اس ــن منش ــده در ای ــرح ش مط
9-2- انتخــاب اعضــای کمیتــه ی مدیریــت 

ریســک یکپارچــه
اعضــای کمیتــه را مدیرعامــل شــرکت مــادر 

ــد.  انتخــاب می کن
9-3- ضوابط اجرایی و انضباطی

ــه  ــوط ب ــی مرب ــی و انضباط ــط اجرای ضواب
تشــکیل جلســات، اتخاذ تصمیمــات و اجرای 
ــه ی  ــب »نظام نام ــه، به موج ــات کمیت مصوب
یکپارچــه«  ریســک  مدیریــت  کمیتــه ی 
کــه ظــرف یک مــاه از تاریــخ نخســتین 
جلســه، توســط کمیتــه تهیــه و بــه تصویــب 
مدیرعامــل شــرکت خواهــد رســید، تعییــن 

ــد. ــد ش خواه
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 ی تابعه است.هاشرکتدر خصوص اجرا و اعمال مراقبت درخصوص صحت اجرای آن در شرکت مادر و 
ای، ظرف امهننظامصمیمات و اجرای مصوبات کمیته، باید طی براساس مفاد منشور، ضوابط اجرایی و انضباطی مربوط به تشکیل جلسات، اتخاذ ت

 ماه از تاریخ نخستین جلسه، توسط کمیته تهیه و به تصویب مدیرعامل شرکت مادر رسانده شود.یک
 ح زیر تهیه و به تصویب رسیده است.شرهمدیریت ریسک یکپارچه، ب ینامهنظامبراساس توضیحات باال، مفاد 

 تهیکم یانتخاب و عزل اعضا .5
از( انتخاب و احکام یته و براساس تخصص موردنیشنهاد کمینگ )حسوب مورد به پ یاعضوای کمیته در هر زمان از سووی مدیرعامل محترم هلد   

 شان صادر و ابالغ خواهد شد. ینصب و عزل آنان توسط ا

 تهیکم یارکان ادار .6
 کپارچهی سکیر ی مدیریتکمیتهریدب یهامسئولیت  . 6.1
 ی اکثریت اعضا، از بین اعضای کمیته انتخاب و هر زمان قابل عزل و نصب مجدد است. أارای یک دبیر است که در نخستین جلسه، با رکمیته د

 کپارچهیسک یر ی مدیریتکمیتهر یدب یهامسئولیت .7

 تهیکم یدعوت از اعضا.7.1

ماقبل آن تعیین و در صورتجلسه، درج خواهد شد. دعوت سایر  خواهد بود. وقت جلسات در آخرین جلسه یکمیته دارای جلسات منظ  و ادوار
 جلسات از طریق اتوماسیون اداری صورت خواهد گرفت. 
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4. هدف تشکیل کمیته
 هــدف از تشــکیل کمیتــه ی مدیریــت 
ــری  ریســک یکپارچــه تســهیل در به کارگی
ســازوکارهای مناســب بــرای اجــرای فراینــد 
مدیریــت ریســک در شــرکت.................. و 
ــرای آن در  ــن اج ــر حس ــارت ب ــال نظ اعم
شــرکت های تابعــه اســت. ایــن مســئولیت، 
مدیریــت  مراحــل  شــدن  نهادینــه  بــا 
ــت شــرکت  ــای بااهمی ریســک، در فراینده
ــی  ــا کیفیت ــه، ب ــرکت های تابع ــادر و ش م
مطابــق بــا مفــاد منشــور مدیریــت ریســک 
ــن  ــای ای ــد. ایف ــد  ش ــا خواه ــه، ایف یکپارچ
ــگ و  ــاعه ی فرهن ــتلزم اش ــئولیت، مس مس
فلســفه ی مدیریــت ریســک، ارائــه ی آموزش 
و  اجــرا، همــکاری  مراحــل  درخصــوص 
هم فکــری بــا مدیــران مختلــف در خصــوص 
اجــرا و اعمــال مراقبــت درخصــوص صحــت 
اجــرای آن در شــرکت مــادر و شــرکت های 

ــه اســت. تابع
ــی  ــط اجرای ــور، ضواب ــاد منش ــاس مف براس
ــه تشــکیل جلســات،  ــوط ب و انضباطــی مرب
مصوبــات  اجــرای  و  تصمیمــات  اتخــاذ 
ــرف  ــه ای، ظ ــی نظام نام ــد ط ــه، بای کمیت
یک مــاه از تاریــخ نخســتین جلســه، توســط 
ــل  ــب مدیرعام ــه تصوی ــه و ب ــه تهی کمیت

ــود. ــانده ش ــادر رس ــرکت م ش
براســـاس توضیـحــــات بـــاال، مـفـــاد 
ــه،  ــک یکپارچ ــت ریس ــه ی مدیری نظام نام
ــب رســیده  ــه تصوی ــه و ب ــر تهی به شــرح زی

ــت. اس

اعضــای  عــزل  و  انتخــاب   .5
کمیتــه

ــان از ســوی  ــر زم ــه در هـ  اعضــای کمیت
مدیرعامــل محتـــرم هلدینــگ )حســب 

مــورد بــه پیشــنهاد کمیتــه و براســاس 
احــکام  و  انتخــاب  موردنیــاز(  تخصــص 
نصــب و عــزل آنــان توســط ایشــان صــادر و 

ــد.  ــد ش ــالغ خواه اب

6. ارکان اداری کمیته
ــئولیت های دبیرکمیتـه ی مدیریت  6.1.مسـ

ریســک یکپارچــه
ــه در  ــت ک ــر اس ــک دبی ــه دارای ی کمیت
نخســتین جلســه، بــا رأی اکثریــت اعضــا، از 
بیــن اعضــای کمیتــه انتخــاب و هــر زمــان 

قابــل عــزل و نصــب مجــدد اســت. 

7. مســئولیت های دبیــر کمیتــه ی 
ــک یکپارچه ــت ریس مدیری

7.1.دعوت از اعضای کمیته
کمیتــه دارای جلســات منظــم و ادواری 
خواهــد بــود. وقــت جلســات در آخریــن 
جلســه ماقبــل آن تعییــن و در صورتجلســه، 
درج خواهــد شــد. دعــوت ســایر جلســات از 
ــد  ــورت خواه ــیون اداری ص ــق اتوماس طری

ــت.  گرف
ریســـک  کـــمیته های  از  دعـــوت   .7.2
شــرکت های تابعــه و مدیــران و کارشناســان 

ــات ــه جلس ــو ب مدع
هریــک از شــرکت های تابعــه نیــز بایــد 
کمیتــه ی ریســک، بــا اهــداف مشــابه کمیتــه 
ــای  ــد. کمیته ه ــاد کنن ــادر ایج ــرکت م ش
یادشــده بایــد نماینــده ی خــود را بــرای 
حضــور در کمیتــه ی شــرکت مــادر )حســب 
دعــوت دبیــر کمیتــه( تعییــن و معرفــی 
کننــد. همچنیــن، کلیــه ی کارکنــان شــرکت 
ــد  ــه بای ــرکت های تابع ــل ش ــران عام و مدی
بــا دریافــت دعــوت کمیتــه، هماهنگــی 
ــه،  ــات کمیت ــور در جلس ــرای حض الزم را ب

به عمــل آورنــد. بدیهــی اســت دعــوت از 
بــه  بایــد  تابعــه،  کارکنــان شــرکت های 
ــس و از  ــوط منعک ــرکت مرب ــل ش مدیرعام
مقــام یادشــده، تقاضــای اعــزام فــرد مدعــو 

ــرد. ــورت پذی ص
7.3. مستندســازی و تنظیــم صورتجلســات 

کمیتــه
طــــی  بایـــد  کـمیتـــه  تصمیمــــات 
صورتجلســه ای مناســب، تدویــن و همــراه بــا 
ــورد( به نحــو  ــم آن )حســب م ــر ضمای تصوی

ــود. ــت ش ــب ثب مناس
ــران  ــه مدی ــه ب ــات کمیت ــالغ مصوب 7.4. اب

حوزه هــای مختلــف
تصمیمــات کمیتــه بایــد همــراه بــا تصویــر 
ــر  ــط دبی ــورد( توس ــب م ــم آن )حس ضمای
ــتمل  ــه )مش ــن مربوط ــه مخاطبی ــه ب کمیت
ــر معاونیــن و مدیــران حوزه هــای مختلــف  ب
یــا مدیــران عامــل  در شــرکت مــادر و 
شــرکت های تابعــه حســب مــورد( ابــالغ 

ــود.  ش
. ارسـال یـک نسـخه از مصوبات کـــمیته                         
                       بـــــرای اســـتحضار 
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ــت. ــی اس ــت، الزام ــامل شــرکــ مدیرعـــ
ــاز  ــای مج ــت نهاده ــورت درخواس . در ص
بــا  آن  تشــخیص  )کــه  برون ســازمانی 
ــت(  ــادر اس ــرکت م ــرم ش ــل محت مدیرعام
یــک نســخه از مصوبــات کمیتــه بــه مراجــع 

ــد. ــد ش ــه خواه ــور، ارائ مذک
7.5. درخواســـت اطالعــات و مســتندات 
الزم از مدیــــران حوزه هـــای مختلـــف و 

تابعــه شـــرکت های 
و  مدیــران شــرکت  و  معاونــان  کلیــه ی 
شــرکت های تابعــه، مجــاز و موظــف بــه 
و مســتندات  اطالعــات  ارائــه ی هرگونــه 
مــورد درخواســت، بــه کمیتــه هســتند. 
ــزوم، مســئولیت  بدیهــی اســت در صــورت ل
ــوق برعهــده ی  ــا مســئوالن ماف هماهنگــی ب
مســتندات  و  اطالعــات  ارائه دهنــدگان 

ــت.  اس
7.6. صــدور معرفی نامــه به نــام اعضایــی 
کــه در جهــت اهــداف کمیتــه و از ســوی آن، 
مأموریت هایـــی بــه آنـــان محـــول می شــود

حکــم مأموریــت ایــن افــراد توســط دبیــر از 
مدیرعامــل شــرکت مــادر یــا مدیــران  عامــل 
شــرکت های تابعــه )برحســب محــل اشــتغال 
مأمــور( درخواســت و بــا امضــای مقــام 
ــرای کلیــه ی واحدهــای شــرکت  مربوطــه، ب
مــورد،  حســب  تابعــه،  شــرکت های  یــا 

ــت. ــر اس معتب

8. مسئولیت ها
ــت  ــه ی مدیری ــئولیت های کمیت 8.1. مســ

ــک یکپارچه ریسـ
ــه، ایجــاد هماهنگــی در  ــئولیت کمیت  مسـ
برنامه هــای مدیریـــت ریســک و ایجــاد درک 

ــاره ی آن اســت.  مشــترک درب
بـراســـاس گـــزارش کـــوزو،  شناســـایی و 
ــرل  ــم کنت ــزای مه ــک از اج ــی ریس ارزیاب
داخلــی اســت کــه بایــد در فرایندهــای 
ــه  ــه شــکلی درون ســاخته، تعبی ــف، ب مختل
و نهادینــه شــود و براســاس آن انتخــاب 
نحــوه ی واکنــش در مقابــل ریســک و تعییــن 
ــا  ــات مناســب و مرتبــط ب کنترل هــا و اقدام
آن، از اختیــارات مدیــران حوزه هــای مربــوط 
مهــم  مســئولیت  میــان،  درایــن  اســت. 
ــت  ــرف مدیری ــی از ط ــه نمایندگ ــه، ب کمیت
ــول  ــان معق ــراز اطمین ــرکت، اح ــد ش ارش
ــرای  ــوه ی اج ــودن نح ــب ب ــاره ی مناس درب
مدیریــت ریســک در کلیــه ی فرایندهــای 
شــرکت های  و  مــادر  شــرکت  بااهمیــت 

ــت.  ــه اس تابع
بــر ایــن مبنــا، بایــد بیــن مدیــران حوزه های 
ــرکت های  ــک ش ــای ریس ــف، کمیته ه مختل
مربوطــه و کمیتــه ی شــرکت مــادر، تعامل در 
ایــن جهــت برقــرار شــود کــه کمیتــه نســبت 
بــه اجــرای صحیــح و مناســب مدیریــت 
ریســک، در هریــک از فرایندهــای بااهمیــت 
شــرکت و شــرکت های تابعــه، متقاعــد شــود 
و اطمینــان مــورد نظــر را کســب کنــد. لــذا 
الزمــه ی برقرارشــدن چنیــن اطمینانــی، 
تعامــل مناســب بیــن کمیتــه و مدیــران 
مربــوط، و بحــث و بررســی کارشناســانه بیــن 
ــت  ــد مدیری ــرای فراین ــاره ی اج ــان درب آن
ریســک اســت کــه بــه دو صــورت بــه شــرح 

ــردد: ــرار می گ ــر برق زی

اطالعــات  ارزش یابــی  و  بررســی   .8.2
مدیریــت  فراینــد  اجــرای  بــه  مربــوط 

یســک ر
ــداف،  ــت اه ــامل فهرس ــات ش ــن اطالع ای
ــایی شــده  ــل ریســک شناس فهرســت عوام
ــای  ــا کمیته ه ــوط ی ــران مرب ــط مدی توس
ــات و  ــت اقدام ــه و فهرس ــرکت های تابع ش
ــه واکنــش  ــوط ب ــی مرب فعالیت هــای کنترل
و  بــا دالیــل  ریســک همــراه  برابــر  در 
توجیحــات مربــوط بــه هــر یــک، می شــود. 
فراینــد  اجــرای  بــا  مرتبــط  اطالعــات 
ــت مناســبی  ــق فرم ــت ریســک، طب مدیری
ــه خواهــد رســید،  ــب کمیت ــه تصویـ ــه ب ک
توســـط مدیـــران حوزه هـــای مختلـــف 
شرکت مادر و کمیتـــه ی مدیریـــت ریسـک 
ــه  ــه کمیت ــه و ب ــه، تهیـ ــرکت های تابع ش
به صـــورت  کمیتــه  نظــرات  و  ارســـال 
صورتجلســات تصمیمات کمیتـــه دربـــاره ی 
ــاوی  ــد ح ــه می توان ــود ک ــادر می ش آن ص
تأییــد یــا نظــرات اصالحــی کمیتــه باشــد. 
فرایندهــای  مدیــران  از  دعــوت   .8.3

کمیتــه جلســات  بــه  مختلــف 
 درمــواردی کــه بــه دلیــل ابهامــات موجود 
یــا نقــص مــدارک و اطالعــات، امــکان 
ــه  ــرای کمیت ــر ب ــار نظ ــری و اظه نتیجه گی
فراهــم نباشــد، کمیتــه می توانــد در شــرکت 
مــادر از طریــق بحث و بررســی با مســئوالن 
ــا حضــور  فراینــد و در شــرکت های تابعــه ب
ــه،  ــرکت های تابع ــه ی ش ــده ی کمیت نماین
ــی از  ــا ترکیب ــه ی ــد مربوط ــئوالن فراین مس
ــاذ  ــات الزم را اتخ ــوارد، تصمیم ــه ی م هم
کنــد. در ایــن صــورت، صورتجلســه بــا 
)در  مدعــو  واحــد  نماینــده ی  امضــای 
ــه ی  ــده ی کمیت ــا نماین ــادر( ی ــرکت م ش
ــن  ــه )چنی ــرکت تابع ــک ش ــت ریس مدیری



68

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

نمایندگانــی در جلســه ی کمیتــه دارای یــک 
حــق رأی خواهــد بــود( تهیــه خواهــد شــد. 
ایــن صورتجلســه نیــز می توانــد حــاوی 
ــه  ــی کمیت ــد نهای ــا تأیی نظــرات اصالحــی ی

ــد. ــی باش ــورد بررس ــوزه ی م ــاره ی ح درب
8.4. مســـئولیت مدیـــران فعالیت هـــای 

مختلــف شــرکت مــادر
مســئولیت نهایــی اجــرای فراینــد مدیریــت 
ــه ی  ــات کمیت ــر مصوب ــتمل ب ــک )مش ریس
مدیریــت ریســک یکپارچــه( در شــرکت 
ــت.  ــرکت اس ــان ش ــده ی معاون ــادر، برعه م
هــر یــک از معاونــان می توانــد فــرد یــا 
افــرادی از حــوزه ی معاونــت را برحســب 
بــا  ارتبــاط  بــرای  مختلــف،  موضوعــات 
کمیتــه معرفــی یــا شــخصاً بــا کمیتــه تعامل 
برقــرار کنــد. درمــواردی کــه  مســتقیم 
ــز  ــه نی ــک حــوزه، عضــو کمیت ــده ی ی نماین
ــوع،  ــوی در مجم ــن عض ــد، چنی ــوده باش ب

ــود.  ــد ب ــق رأی خواه ــک ح دارای ی
کمیتــه می توانــد عــالوه بــر نماینــده ی 
ــرد  معرفی شــده از ســوی هــر حــوزه، هــر ف
دیگــری از همــان حــوزه یــا حوزه هــای 
دیگــر را به عنــوان کارشــناس یــا مطلــع، 
ــن  ــن مدعوی ــد. ای ــوت کن ــه دع ــه جلس ب
بــدون حــق رأی در جلســه ی کمیتــه حضــور 

ــت.   ــد یاف خواهن
ــئولیت  ــف، مس ــای مختل ــران فعالیت ه مدی
ــوزه ی  ــک را در ح ــت ریسـ ــی مدیری اجرایـ
ســازوکارهای  به کارگیـــری  بــا  و  خــود 

ــد.  ــده دارن ــه برعه مربوط
8.5. مسئولیت شرکت های تابعه

مســـئولیت نهـایی اجـــرای فراینـد مدیریت 
ــه ی  ــات کمیت ــر مصوب ــتمل ب ــک )مش ریس
مدیریــت ریســک یکپارچــه( در شــرکت های 
تابعــه، برعهــده ی هیــأت  مدیــره ی هــر 

شــرکت تابعــه و اجــرای آن برعهــده ی مدیــر 
ــت. ــده اس ــرکت های یادش ــل ش عام

نماینــده کمیتـــه هرشـــرکت، نماینــده 
دائمــی آن شــرکت بــرای تعامــل بــا کمیتــه 

ــود. ــد ب ــادر خواه ــرکت م ش
مدیریــت  کمیته هــای  مســئولیت   .8.6

ریســـک شـــرکت های تابعــه
نظــری  مبانــی  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
کمیته هـــای مدیریـــت ریســـک، مشــابه 
اهــداف  و  مســئولیت ها  اســـت  یکدیگــر 
مشــابه  تابعــه،  شــرکت های  کمیته هــای 
شـــرکت مـــادر خواهـــد بــود. اعضـــای 
بایــد  تابعـــه  شـــرکت های  کمیته هـــای 
ــه،  ــن نظام نام ــب ای ــس از تصوی ــه پ بالفاصل
توســط مدیــران عامــل هــر شــرکت تعییــن 
و همــراه بــا نماینــده ی مربوطــه، بــه شــرکت 
مــادر )کمیتــه ی مدیریــت ریســک یکپارچه( 

ــود.  ــی ش معرف
مســئولیت نظــارت بــر عملکــرد کمیته هــای 
مدیریــت ریســک شــرکت ها بــه همــراه 
ســایر مــوارد مربــوط بــه شــرکت های تابعــه، 
ــور شــرکت ها اســت.  ــت ام ــده ی معاون برعه
ــت ریســک شــرکت های  کمیته هــای مدیری
تابعــه می بایســت رونوشــتی از مصوبــات 
و صورتجلســات خــود را بــرای اســتحضار 
ــه ی ریســک شــرکت  ــه کمیت و اظهارنظــر ب

ــد. ــادر ارســال کنن م

9. جلسات کمیته
حضــور  بــا  همــواره  کمیتــه  جلســات 
ــه  ــمی آن ب ــای رس ــی از اعض ــش از نیم بی
رســمیت خواهــد رســید. نماینــدگان مدعــو 
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 مااکرات یهخالص
 یبحث و بررسی جلسهبا دستور ،عامل ریپس از ابالغ حک  مد شرکت.....................................سک یت ریریمد یتهیکم یرسم یجلسه نیدوم

 مورخ ......، در روز ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظام یدرباره هاییشونهاد یپ یارائهن یو همچن سوک یت ریریس منشوور مد ینوشیپ یدرباره
 . شدل یتشک ......................

که ست از آنا ترین مباحث مطرح شده عبارتاز جمله مه  .شود ان یبسوک شورکت   یت ریریمنشوور مد رامون یپ یجلسوه مباحث  یدر ابتدا
ت، ده اسش اعطا یت عامل شرکت به ویریمد یاز سو یگرین تولیسوک در شرکت بوده و ا یت ریریر مدام یسوک متول یت ریریمد یتهیکم

 .نیستدار را عهده فرایندو مسئولیت اجرای کل  داردسک را برعهده یت ریریمد فرایندت و نظارت بر یت هدایولئمس روازاین
قرار گرفت، موضوع به  ییشرکت مورد شناسا یبرا یمهم یهافرصتسوک،  یت ریریمد فرایند یریگین پیچنانچه در ح شود در ادامه مطرح 

ن کار کمیته با یعنوان مثال اگر در حسازمان ارجاع  شود. به یهاو اعمال در برنامه تربیش یبررسو  برایمربوطه  یول و واحد سوازمان ئمسو 
 د.شوک شرکت ارجاع یژت استراتیریمد یتهیبه کم دیکار مواجه شده، اصل موضوع باود کسبیجد یهافرصت

 یاصل فیاز وظا یکی زمینهن یسک مطرح شده است؛ در ایر یابیسک در قالب ارزیش و کنترل ری، پایشنهادیسوک پ یت ریریدر منشوور مد 
 به نشواک یزیربرنامه، هاریسک تحلیلها، سکیر یین گام پس از شناسایکه ا استها سکیش و کنترل ریدر شرکت پا یداخل یحسوابرسو  

 رد. یپذیها انجام مبرنامه یو اجرا سکیر
( مورد توافق واقع و مقرر شد پس از انجام اصالحات، یسک شرکت )به لحاظ نوشتاریت ریریدر متن منشور مد یدر ادامه اصالحات مختصر

 .شودالغ ( به کل سازمان ابISOت کیفیت شرکت )یریست  مدیت عامل رسیده و در قالب و چارچوب سیریب مدین منشور به تصویا
ه در تیل کمیتشووک یجاه  بیتوانسووتیکه م . از جمله آنشوودطور مختصوور مطرح هته بیکم ییرامون سوواختار و نظام اجرایپ یسووپس مباحث

ن ی؛ اما اشودجاد یسک ایمدیریت ر یعنوان متولهب Risk Officerاز جمله  ییهال شوود و سومت  یمربوطه تشوک  یشورکت، واحد سوازمان  
ته یفه به کمین وظیت عامل بود و ایریمد یسک در شرکت برعهدهیت ریریمد یت اصول یمسوئول را ی، زشود ت اعضوا روبرو  شونهاد با مخالف یپ

 یته دارایکم یت دارند. اعضایمختلف در آن عضو یها و واحدهابوده و افراد از حوزه یبخشانیز میته نین کمیار شوده اسوت. ا  یض اختیتفو
ز ین رعاملیارتباط با مد یوهیآنان معتبر خواهد بود. از لحاظ ش یت و نظرات جمعیو شخص ستندهته ین کمیکسان در ای یت حقوقیشوخص 

 شود.یا ابالغ دستورات ارسال میشان جهت استحضار و یصورت مستمر به اهته بیصورتجلسات کم

 

 هایریگمیج و تصمینتا
 یریگیپ مسئول موضوع فیرد
 ................................ شرکت ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظامس ینوشیپ یارائه 1
 سکیت ریریته مدیکم یاعضا یهیکل شرکت ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظامس ینوشیپ یدرباره شنهادهایپ یارائه 2
 سکیت ریریته مدیکم یاعضا یهیکل ERM یسازادهیو پ یسازفرهنگ یسازوکارها یدرباره شنهادهایپ یارائه 3
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 ................................ شرکت ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظامس ینوشیپ یارائه 1
 سکیت ریریته مدیکم یاعضا یهیکل شرکت ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظامس ینوشیپ یدرباره شنهادهایپ یارائه 2
 سکیت ریریته مدیکم یاعضا یهیکل ERM یسازادهیو پ یسازفرهنگ یسازوکارها یدرباره شنهادهایپ یارائه 3
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 (3)پیوست 

 سک شرکت.....................یت ریریمد یتهین جلسه کمیموضوع جلسه: دوم
 ساعت خاتمه:     شروع: ساعت  خ جلسه: یتار

 ل جلسه:یمحل تشک

 ن: احاضر

 ن: ابیغا

 

 مااکرات یهخالص
 یبحث و بررسی جلسهبا دستور ،عامل ریپس از ابالغ حک  مد شرکت.....................................سک یت ریریمد یتهیکم یرسم یجلسه نیدوم

 مورخ ......، در روز ی ریسککمیته ییاجرا نامهنظام یدرباره هاییشونهاد یپ یارائهن یو همچن سوک یت ریریس منشوور مد ینوشیپ یدرباره
 . شدل یتشک ......................

که ست از آنا ترین مباحث مطرح شده عبارتاز جمله مه  .شود ان یبسوک شورکت   یت ریریمنشوور مد رامون یپ یجلسوه مباحث  یدر ابتدا
ت، ده اسش اعطا یت عامل شرکت به ویریمد یاز سو یگرین تولیسوک در شرکت بوده و ا یت ریریر مدام یسوک متول یت ریریمد یتهیکم

 .نیستدار را عهده فرایندو مسئولیت اجرای کل  داردسک را برعهده یت ریریمد فرایندت و نظارت بر یت هدایولئمس روازاین
قرار گرفت، موضوع به  ییشرکت مورد شناسا یبرا یمهم یهافرصتسوک،  یت ریریمد فرایند یریگین پیچنانچه در ح شود در ادامه مطرح 

ن کار کمیته با یعنوان مثال اگر در حسازمان ارجاع  شود. به یهاو اعمال در برنامه تربیش یبررسو  برایمربوطه  یول و واحد سوازمان ئمسو 
 د.شوک شرکت ارجاع یژت استراتیریمد یتهیبه کم دیکار مواجه شده، اصل موضوع باود کسبیجد یهافرصت

 یاصل فیاز وظا یکی زمینهن یسک مطرح شده است؛ در ایر یابیسک در قالب ارزیش و کنترل ری، پایشنهادیسوک پ یت ریریدر منشوور مد 
 به نشواک یزیربرنامه، هاریسک تحلیلها، سکیر یین گام پس از شناسایکه ا استها سکیش و کنترل ریدر شرکت پا یداخل یحسوابرسو  

 رد. یپذیها انجام مبرنامه یو اجرا سکیر
( مورد توافق واقع و مقرر شد پس از انجام اصالحات، یسک شرکت )به لحاظ نوشتاریت ریریدر متن منشور مد یدر ادامه اصالحات مختصر

 .شودالغ ( به کل سازمان ابISOت کیفیت شرکت )یریست  مدیت عامل رسیده و در قالب و چارچوب سیریب مدین منشور به تصویا
ه در تیل کمیتشووک یجاه  بیتوانسووتیکه م . از جمله آنشوودطور مختصوور مطرح هته بیکم ییرامون سوواختار و نظام اجرایپ یسووپس مباحث

ن ی؛ اما اشودجاد یسک ایمدیریت ر یعنوان متولهب Risk Officerاز جمله  ییهال شوود و سومت  یمربوطه تشوک  یشورکت، واحد سوازمان  
ته یفه به کمین وظیت عامل بود و ایریمد یسک در شرکت برعهدهیت ریریمد یت اصول یمسوئول را ی، زشود ت اعضوا روبرو  شونهاد با مخالف یپ

 یته دارایکم یت دارند. اعضایمختلف در آن عضو یها و واحدهابوده و افراد از حوزه یبخشانیز میته نین کمیار شوده اسوت. ا  یض اختیتفو
ز ین رعاملیارتباط با مد یوهیآنان معتبر خواهد بود. از لحاظ ش یت و نظرات جمعیو شخص ستندهته ین کمیکسان در ای یت حقوقیشوخص 

 شود.یا ابالغ دستورات ارسال میشان جهت استحضار و یصورت مستمر به اهته بیصورتجلسات کم
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نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors
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 (4)پیوست شماره 

 سک شرکت......................یت ریریمد یتهیکم ین جلسهیستمیموضوع جلسه: ب
 16:39ساعت خاتمه:  15:99ساعت شروع:  خ جلسه: یتار

 هامعاونت امور شرکتجلسات  دفتر ل جلسه:یمحل تشک
 ن: احاضر

  ن:ابیغا
 

 مااکرات یهخالص
اهداف  یدرباره تابعه یهاپاسخ شرکت یبررسی جلسهبا دستور ،شرکت............................سک یت ریریمد یتهیکم یرسم یجلسه نیسوتم یب

 .شدل یتشک ...................مورخ  ....در روز « نیل و فروش زمیتحص»ن یو همچن «و فروش یابیبازار» یهافرایندسک یو عوامل ر
 

 ایهشنهادیقرار گرفت. پ یمورد بحث و بررس و فروش یابیبازار فرایند یدربارهپاسوخ شرکت ..................................   ین جلسوه ابتدا نامه یدر ا
سووک یک عوامل ریها به تفکن راهکاریا دیبایارائه شووده بود که م فرایندف اک اهدیسووک به تفکیمقابله با ر یراهکارها یدربارهن شوورکت یا

 گردد. یادآورین نکته در قالب نامه به شرکت ................... یا شدباشند. مقرر 
 

ش یافزا»ن اسوواس دو عنوان یقرار گرفت. بر هم یمورد بررسوو و فروش یابیبازار فرایند یدرباره ................... پاسووخ شوورکت یسووپس نامه
 ید در جلسهیافزوده و مقرر گرد یادشده فرایندبه مجموعه اهداف  «انیمشتر یفن یهایش توانمندیافزا»و  «انیمشتر یمال یهایتوانمند

 رد.یسک مربوط مورد بحث قرار گیبعد عوامل ر
 

ر مجموعه ر دینکات ز یمطرح و بر رو و فروش یابیبازار فرایند یهاسووکیمقابله با ر ی............ برا شوورکت یشوونهادیپ یدر ادامه راهکارها
 د شد:یشده تأکارائه یراهکارها

 
عوامل 

 یشنهادیپ یراهکارها یدربارهنکات  سکیر

2 

 ین به آن دسترسیالصورت آنهها بشرکت یات فروش که تمامیپردازش عمل یکپارچهی یاطالعات یهاست یجاد سیا 
 داشته باشند.

 انیمشتر یبانک اطالعات بالقوه یهیته 
  نه فروشیت در زمیبا صالحاستفاده از مشاوران 

3  هاقات بازار پروژهیانجام تحق 
 رد.یصورت پذ مؤ رر عوامل یط رقبا و سایمت منطقه، شرایط بازار، قیبا توجه به شرا یگذارمتیق 

4  یت موارد حقوقیرعا برایمناسب  یست  حقوقیجاد سیا 
 هافروش پروژه یوژه و ...( براپر یزیر، برنامهیمال یزیر)برنامه یزیرست  مناسب برنامهیوجود س 

5  رونق و رکود یهادوره ییط بازار و شناسایشرا ینیبشیقات بازار جهت پیل بازار و انجام تحقیتحل 

6  شرکت یهار پروژه در پروژهیشدن مد یت پروژه و رسمیرینه شدن نظام مدینهاد 
 ران پروژهیمد یعملکرد برا یزش بر مبناینظام انگ یطراح 
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 (4)پیوست شماره 
 

 مااکرات یهخالص
اهداف و عوامل  یدرباره تابعه یهاپاسخ شرکت یبررسی جلسوه با دسوتور  ،شورکت............................ سوک  یت ریریمد یتهیکم یرسوم  یجلسوه  نیسوتم یب
 .شدل یتشک ...................مورخ  ....در روز « نیل و فروش زمیتحص»ن یو همچن «و فروش یابیبازار» یهافرایندسک یر

 ن شرکتیا هایشونهاد یقرار گرفت. پ یمورد بحث و بررسو  و فروش یابیبازار فرایند یدربارهپاسوخ شورکت ..................................    ین جلسوه ابتدا نامه یدر ا
ن نکته در یا شدسک باشند. مقرر یک عوامل رین راهکارها به تفکیا دیبایارائه شوده بود که م  فرایندف اک اهدیسوک به تفک یمقابله با ر یراهکارها یدرباره

 گردد. یادآوریقالب نامه به شرکت ................... 
 یمال یهایش توانمندیافزا» ن اساس دو عنوانیقرار گرفت. بر هم یمورد بررس و فروش یابیبازار فرایند یدرباره ................... پاسوخ شورکت   یسوپس نامه 

سک مربوط مورد یبعد عوامل ر ید در جلسوه یافزوده و مقرر گرد یادشوده  فرایندبه مجموعه اهداف  «انیمشوتر  یفن یهایش توانمندیافزا»و  «انیمشوتر 
 رد.یبحث قرار گ

 یر در مجموعه راهکارهاینکات ز یمطرح و بر رو و فروش یابیبازار فرایند یهاسوووکیمقابله با ر ی............ برا شووورکت یشووونهادیپ یدر ادامه راهکارها
 د شد:یشده تأکارائه
 

عوامل 
 یشنهادیپ یراهکارها یدربارهنکات  سکیر

2 

 ین به آن دسترسیالصورت آنهها بشرکت یات فروش که تمامیپردازش عمل یکپارچهی یاطالعات یهاست یجاد سیا 
 داشته باشند.

 انیمشتر یبانک اطالعات بالقوه یهیته 
 نه فروشیت در زمیاستفاده از مشاوران با صالح 

3  هاقات بازار پروژهیانجام تحق 
 رد.یصورت پذ مؤ رر عوامل یط رقبا و سایمت منطقه، شرایط بازار، قیبا توجه به شرا یگذارمتیق 

4  یت موارد حقوقیرعا برایمناسب  یست  حقوقیجاد سیا 
 هافروش پروژه یپروژه و ...( برا یزیر، برنامهیمال یزیر)برنامه یزیرمناسب برنامهست  یوجود س 

5  رونق و رکود یهادوره ییط بازار و شناسایشرا ینیبشیقات بازار جهت پیل بازار و انجام تحقیتحل 

6  شرکت یهار پروژه در پروژهیشدن مد یت پروژه و رسمیرینه شدن نظام مدینهاد 
 ران پروژهیمد یعملکرد برا یزش بر مبناینظام انگ یطراح 

9  پروژه یکاران مراحل سفتیپس از پا یخالفعدم یافت گواهیدر 
  هاق ساخت با نقشهینظارت مستقل در تطب سازوکاراستفاده از 

13-15  ها  پروژهیها تابعه و تشرکت یانسان یرویط احراز نیف و شراین شرح وظایتدو 
16  نظارت بر قراردادها برایها ها و روشست یو س ی، فروش، مالیحقوق یان واحدهایم تهیل کمیتشک 

18  یهین طرح توجیقات بازار در هنگام تدویل بازار و انجام تحقیتحل 
 نفعذیعوامل  یهیبا حضور کل یهیطرح توج یارهایها و معدر سرفصل یبازنگر 

 ابد.یسک مصوب ادامه یاهداف و عوامل ر یدربارهتابعه  یهاپاسخ شرکت یبررس زین یبعد اتجلسدر  شدان مقرر یپادر 
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 بعد یدستور جلسه
 یریگیپ مسئول موضوع فیرد

 هتیکم یاعضا یهیکل سک مصوب در جلسه بعدیاهداف و عوامل ر یدربارهتابعه  یهاپاسخ شرکت یبررس 1
 هتیکم یاعضا یهیکل سک مصوبیمقابله با عوامل ر یبرا یشنهادیپ یراهکارها فهرستشنهاد یپ 2
 ................. پروژه یو اجرا یطراح فراینداز  «اخذ مجوزها فرایند»بحث مستقل کردن  یدربارهارائه گزارش  3
 تهیر کمیدب مات متخذهیبراساس تصم و فروش یابیبازارفراینداصالح اهداف  4
 هتیکم یاعضا یهیکل یدر جلسات بعد «پروژه و ساختمدیریت »اهداف  یدربارهبحث  5
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