گزارش عملکرد سیستم مدیریت ریسک
از مهمترین اهداف موسسات مالی افزایش بازدهی است ،از این رو مدیران ریسک در این موسسات بدنبال آن هستتدد کت
میان ریسک و بازده توازن ایجاد نمایدد ،توازنی ک در نهایت ب حداکثر سازی ثروت سهامداران مدجر گردد.
از دیدگاه  ISO 31000:2009تعریف فرآیدد مدیریت ریسک ب صورت زیر بیان می گردد:
«کاربرد نظامدد خط مشی مدیریت،روش های اجرایی و شیوه های برقراری ارتباط ،مشاوره ،محدوده استتررار و همچدتین
شداسایی ،تجزی و تحلیل ،ارزشیابی ،کاهش ،پایش و بازنگری ریسک ،فرآیدد مدیریت می باشد».
در سال مالی  94کمیت عالی مدیریت ریسک با جدیت موضوعات مربوط ب سیستت متدیریت ریستک بانتک را پیگیتری
نموده و مصوبات مؤثری برای بهبود مدیریت این سیست داشت است.
ریسک عملیاتی:
ریسک های عملیاتی ،ب طور عمده از گستره وسیعی از احتماالت ماندد بروز خطا و نرصان درعملیتات هتای ختا

بدگتاه

تجاری یا مالی ناشی است .امروزه « ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن » ب یکی از مهمترین مباحث موجتود در صتدعت
بانکداری تبدیل شده است .تاثیرات بالروه ای ک این شاخ از ریسک می تواند بر عملکرد بانکها و موسستات متالی داشتت
باشد گاه ب حدی گسترده است ک ب ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد.
کمیت بال ریسک عملیاتی را ب عدوان « ریسک زیان ناشی از فرآیددها  ،افراد و سیستمهای نامداسب و ناتوان یا ناشتی از
رویدادهای خارجی » تعریف کرده است.
با عدایت ب اهمیت موارد ذکر شده و در راستای مدیریت ریسک عملیاتی بانک ،ایتن واحتد بتا توجت بت تصتمی گیتری
خبرگان فن ابتدا س حوزه پر ریسک بانکی یعدی نیروی انسانی – عرود اسالمی – بانکداری الکترونیتک ،در دستتور کتار
قرار داد  ،عالوه بر آن با بررسی فرآیدد ها و سامان های بانک و استخراج ریسک های آن گامی مه برای مدیریت ریستک
برداشت است.
این واحد با توج ب نیاز بانک در حوزه ریسک ،اقدم ب تهی گزارشهای تخصصی و تحلیلی نموده است ک از آن جمل می
توان ب سدجش سالمت بانکی بر مبدای  ، CAMELSپایش دوره ای شاخصهای ریسک کلیدی ،محاسب سرمای پوششتی
ریسک عملیاتی و  .....اشاره نمود.

ریسک اعتباری :
اعطای تسهیالت ،فعالیت اصلی اکثر بانکها را تشکیل می دهد .تسهیالت دهی مستلزم آن است ک بانکها ،راجت بت تتوان
بازپرداخت متراضیان تسهیالت ،اظهار نظر نمایدد .یکی از ریسکهای عمده ای ک بانکها با آن مواجهدد ریسک اعتبتاری یتا
ناتوانی طرف مرایل برای اجرای مفاد قرارداد است.
در این راستا واحد ریسک اعتباری بانک با ایجاد محیط مداسب برای کدترل این ریسک ،سعی نموده تا بتا همکتاری ستایر
واحدها با تدوین و نهایی نمودن شاخص های رتب بددی داخلی مشتریان حریری و حروقی ب مدظور رتب بددی مشتریان
و همچدین تعیین حدود قابل قبول مداب در معرض ریسک برای هر مشتری و هر طبر از مشتریان و طراحی الزامات مورد
نیاز ب مدظور بهید نمودن پورتفوی تسهیالت بانک این ریسک را تا حد ممکن کاهش دهد ،بطوریک بت صتورت دوره ای
اکسپوژر اعتباری پس از وثیر سازی ،تدوین و محاسب شده ک برای محاسبات دقیرتر گزارشات تخصصی تحلیلی وثتای
در کمیت مدیریت ریسک مورد نرد و بررسی اساسی قرار گرفت است.
همچدین با توج ب ابالغ صورت مالی مبتدی بر  IFRSاز سوی بانک مرکزی ،گزارشات مربوط ب ریسک اعتبتاری بتر ایتن
اساس پاسخ داده شده است .

ریسک نقدینگی :
احتمال ب خطر افتادن توانایی بانک در تامین نرد جهت پرداخت بدهی ها ،ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها و یا ریسک
ناشی از فردان نردیدگی الزم ب مدظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیرمدتظره وجتوه را ریستک نرتدیدگی
گویدد.
با توج ب افزودن مدیریت ریسک نردیدگی در بازل  3و تدوین نسبتهای نردیدگی و الزام بانک مرکزی برای بومی سازی و
محاسب این نسبتها تا پایان سال  1396و همچدین استاندارد سازی گزارشات مدیریت ریسک نرتدیدگی بتر مبدتای IFRS
اقدامات واحد مدیریت ریسک نردیدگی ب شرح ذیل است:
 مطالع  ،بررسی و بومی سازی عداصر  LCRجهت پاسخگویی ب نیاز نردیدگی کوتاه مدت (حداکثر  30روز)
 مطالع  ،بررسی و بومی سازی عداصر  NSFRجهت پاسخگویی ب نیاز نردیدگی میان مدت و بلدد مدت .
 تدوین شاخصهای تکمیلی نردیدگی بر مبدای رهدمود IFC
 پاسخگویی ب الزامات گزارشگری مالی بر مبدای  IFRSدر زمید مدیریت ریسک نردیدگی

ریسک بازار :
ریسک بازار یا ارزش در معرض ریسک ،می تواند ب عدوان احتمال خطتر مربتوط بت عتدم قطعیتت درآمتدهای پورتفتوی
معامالتی یک موسس مالی ب واسط تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی ،نرخ بهره ،نوسانات بازار نردیدگی بازار گفت
شود.
در این نوع ریسک نیروی انسانی مورد نظر جذب شده و برای سال مالی  1395کلی الزامات گزارشگری متالی بتر مبدتای
 IFRSدر زمید مدیریت ریسک بازار ازجمل محاسب ارزش در معرض ریسک ( ، )VaRارزش در معرض ریستک ستهام و
ارز ب روشها شبی سازی تاریخی و مونت کارلو رعایت می گردد.
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