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ر دنیا  8  مورد از بزرگترین مدیریت ریسک د
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

شدو ؟ شدام  هده مدواج ی م  مددیریت ریسدک  ج اندا اند؟ کدم  های مدیریت ریسکبرترین نمونه

 انیددد اطمینددا  طوج کدده م هیسددت؟ همددا  مدددیریت ریسددک  ج  نیدداسددا ی ا ااددرای پیا هتددرین بزجگ

ها ا مددیرا   باثدش شدده کده  ج ایدن نداشتن به اوانب محیط پیرامو  ا افزایش جقابت میا  سدامما 

 هند سال با مشکالت متعد ی  ست ا پنجه نرم کنند.

  ام شدو   هدرا کده یکدالبته برای یک مدیر تأثیرگذاج تمام  مشکالت  به ثنوا  رایکر  ندوین مردرم م 

تواندد باثدش اجت دا ا تأثیرگدذار بیشدتر باشد که م ادیدترین رایکر ها شناسای  ا مدیریت ریسک م 
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سامما  شو . به صوجت کل  ریسک همواجه به معنای  یا  ا ضرر ا اطمینا  نداشتن نسدبت بده کداری 

های ریسدددک  ررنددداس ا ریسدددک های مختلفددد   اج   یکددد  ام نموندددهشدددنا ته شدددده اسدددت ا نمونددده

 .سو اگرانه است

های ریسدک شدام  مدواج ی مانندد محتدوا  میدزا  فعالیدت  شدرایط ا بام وج هدا ثناصر هر یک ام مدل

  ریسک ثملیات  ا استراتژیک است. برای این کده  جس مدیریت ریسک  ج انا شو . نمونه  یگر  م 

د  مفندوم ریسدک  اشته باشید  بنتر اسدت بدانید های مدیریت ریسکبرترین نمونهبنتری نسبت به 

مدیریت ریسک  ج یعن  میزا  ااج  شد   یا  ا ضرج احتمال  ا یا اطمینان  که نسبت به  یا  نداریم. 

 ج صوجت  تأثیرگذاج اسدت کده مبتند  بدر یدک اصدول مفندوم  ا  اجای اثتبدار باشدد.  ج ا امده بدا   انا 

 آشنا  واهید شد.  های مدیریت ریسک  ج انا برترین نمونه

 

 های آنه و مروری به نمون ن مدیریت ریسک در دنیاتریبزرگ 

های مختلد  همدواجه ها  ج قسدمت ج انواع صنایع   ررات ا ضرجهای  ااو   اج   همچنین سامما 

های مددیریت هدا ام نموندهشوند که بایدد بدرای  جس کامد  آ با تندیدها؛ ا  ررات احتمال  موااه م 

مددیریت  ربداجه    هاسدامما های مختل  ا برطدر  ایدن مسداا  اسدتفا ه کنندد.  برای پیدا کر   جاه ح  

 های متعد ی  اجند.   مشکالت ا االویتریسک  ج انا 

 هدد کنیم  بر اساس تح ی ات  که انجدام شدده نشدا  م ها صحبت م برای مثال  اقت  که ا  بانک

های مختلفدد  قددراج تددرین مشددکالت پیرامددو  مدددیریت ریسددک  ددوا  ج  سددته بندددیهددای بزجگبانک

  هند.م 
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ستراتژیک که  ررات امنیت سایبری ا  یگر  ررات شخص ثالدش جا شدام  ریسک ثملیات  یا ا •

 .شو م 

 ریسک م ابله با  ررهای پیش آمده. •

 .ها ا موسسات مال  استریسک اثتباری که مختص بانک •

 

 
 

ها  ر ممدا  اادرای ها اشاجه کر یم  تننا هند موج  ام انواع ریسک بو  که سدامما های  که به آ نمونه

ها بددرای مدددیریت ریسددک  ددو  کننددد. ممددان  کدده شددرکتمدددیریت ریسددک بدده آ  توادده م سیسددتم 

شو  که سیستم  جا  ج نظر بگیرند که بتواند بده بنتدرین شدک  بندی  اشته باشند. باثش م االویت
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بندی مدیریت ریسدک  ج مسسسدات مدال  بده ها جا برطر  کند  به ثنوا  مثال االویتهای آ  واسته

 ت:صوجت  یر اس 

 بنبو  ا افزایش کیفیت اطالثات •

 اجااه اطالثات بیشتر به کاربرا  •

 کر   به موقع اطالثات ا آگاه کر   نسبت به  ررات احتمال فراهم •

های فنااری انت م ابله بدا سا ی  یرسا تآمیز ا آما ههای تندیدسا ی  ا هبنبو  ا بنینه •

 هاآ 

 

  های مدیریت ریسکبرترین نمونه 

هدای آ  شدوند ا االویتهای  موااده م ها با هده ندوع ریسدکشدید که سامما  ا شرکتحاال متواه  

های آ  ا سددایر نموندده مدددیریت ریسددک  ج  نیدداهددای نموهتددرین بزجگهیسددت  بنتددر اسددت نسددبت بدده 

 مدددیریت ریسددک  ج انددا های  ام  سددت آاریددد.  ج ا امدده  ربدداجه نمونددهاطالثددات ا آگدداه  المم جا به

 ایم.توضیح  ا ه

 

 جلوگیری از ایجاد خطر  ریسک

گذاج تمدام برای توضیح ریسک الوگیری ام  رر  بنتر است آ  جا با یک مثال توضیح  هیم  یک سرمایه

گیر  که بتواند ام مدیریت ریسک  ج شرکت موج  نظر  و  استفا ه کند. بددین تالش  و  جا به کاج م 

شددو   هددای  مواادده م ضددرر ا  یا  گذاری کددر ه ا آ  شددرکت بدداصددوجت کدده اگددر  ج شددرکت  سددرمایه
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گذاری آ  شرکت  ارج  تواند سنام  و  جا به فراش بگذاج  ا  و  جا ام فنرست سرمایهگذاج م سرمایه

 گویند. کند. این فرآیند جا مدیریت ریسک الوگیری ام ایجا   رر م 

 

  مدیریت ریسک در جهان

کنیم  بده ثلدت ثوامد   داجا   ج سدامما   رراتد  فراشد   صدحبت مد ممان  که  رباجه صدنایع  ر ه

تواندد سدو  شدرکت جا افدزایش ترین ثوام   اجا   اثتباج مشتری است که م ااو   اج . یک  ام منم

ه نتدای  ها با استفا ه ام تحلی  ا برجس  مدیریت ریسک  ج موج  اثتباج  متواه شدند ک هد. اگر شرس

های  دو  جا شو   بنتر است مدیریت ریسدک  دو  جا تیییدر  هندد ا یدا سدایر برنامده وب  حاص  نم 

 ریسک باالتری  اجند جا متوق  کنند. 

 

  مدیریت استراتژی منحصر به فرد برای یک صنعت

سددا ی یددک اسددتراتژی  ددات  ج صددنعت اسددت. یددک   پیا ههای مدددیریت ریسددکبرتددرین نمونددهیکدد  ا  

ا   ر مما  تولید محصول  پیش ام شراع تولید باید به طوج کام  تجزیه ا تحلی  ریسک جا انجدام سامم

تواندد تصدمیمات  هد  تا بتواند میزا  ریسک موادو  جا تشدخیص  هدد ا ار یداب  کندد. بعدد ام آ  م 

 باشد؟ تواند مزایای بیشتر ا بنتری  اشتهموج  نیا  جا اتخاذ کند که تولید ادیدترین محصول م 

 

 حذف کامل قرارداد بین المللی 

کندد  قرعداخ  رراتد  پیرامدو  اا ا شدرکت  داجا  گذاری م ممان  که سرمایه  ج کشوج  یگری سرمایه

ااو   اج . ممکن است نرخ ارم سیر نزالد   اشدته باشدد ا باثدش ایجدا  ضدرجهای  یدا ی شدو    ج ایدن 
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ار بددرای اینکدده بددا ایددن ریسددک م ابلدده کنددد گذصددوجت سددرمایه گددذاج  هدداج مشددک   واهددد شددد. سددرمایه

 های  و  محافظت کند. تواند قراج ا ها جا با  الج انجام  هد ا ام  اجای م 

 

 
 

  خطرات انطباق در ریسک

تددرین مسدداال  اسددت کدده اگددر بدده آ  توادده نشددو  ها یکدد  ام منممحافظددت ام انربدداس توسددط سددامما 

د  شرکت باید این اطمینا  جا  اشته باشدند کده کنتدرل ا تواند  ررات بزجگ  جا به همراه  اشته باشم 

هدا همده فرآینددها  جسدند. آ هایشدا  بده طدوج مدنظم بده انجدام م مدیریت  ج موج  انربداس سامما 

کنددد تددا بددا سیسددتم مدددیریت ریسددک تردداب   اشددته هددای مواددو  جا برجسدد  م رایکر هددا ا تکنولو ی 

 باشند. 
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 مدیریت ریسک در جهان   خطرات ایمنی در سازمان و تاثیر 

 ج مددوج  مسدداا  ایمندد  سددامما   ممکددن اسددت  رددرات احتمددال  ااددو   اشددته باشددد کدده بایددد توسددط 

س  قرار   برج کاجکنا  به طوج منظم تجزیه ا تحلی  شو . فرآیندهای  مانند تعمیر ا نگنداری باید موج

شددوند. ایددن مددوج  یکدد  ا  هددا  برطددر  بگیرنددد تددا  ج صددوجت ااددو   رددای انسددان   ج هددر کدددام ام آ 

سددا ی شددو   بسددیاج کدداربر   اج  ا اسددت کدده اگددر  ج سیسددتم پیا ه تددرین مدددیریت ریسددک  ج  نیددابزجگ

 آاج . تأثیرات مثبت  جا برای سامما  به اجمیا  م 

 

 
 

  خطر امنیت اطالعات

هدای اجای ترین ا ارمشمندترین اطالثات هر نوع کسدب ا کداری    انید  یک  ام منمطوج که م هما 

هدا ها برای مراقبت ا نگندداری ام  اجای آ  است که باید ام آ  به بنترین شک  محافظت شو . شرکت
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توانند ام تجنیزات اجتباط  مانند ایمی  استفا ه کنند تا اطالثات تمام  افرا  به ااسره آ  اسدکن م 

 توا  ا  ارا  افرا  مشکوس به شرکت الوگیری کر . شوند.  ج این م 

 

 مدیریت ریسک بازار

د تددوا  بدده طددوج کامدد  ضددمانت کددر  کدده محصددول ادیدد ج همدده صددنایع  رددر ریسددک ااددو   اج . نم 

ها برای مدیریت ریسک جسد. شرکتشده توسط شرکت  ج آیند با ارمش ساب   و  به فراش م تولید

 کنند. گذاجا  امضا م این  ج هنین شرایر   قراج ا های طوالن  مدت جا با سرمایه

 

 گیرینتیجه 

آید  هرا که انواع مختل  ریسک ااو  ای به حساب م مدیریت ریسک  ج  نیا فرآیند  شوار ا پیچیده

ها به ها ا برنامهها باید نسبت به آ  آگاه   اشته باشند. بسیاری ام آمومش اج  که سامما  ا شرکت

ندد ا بدام ه  کنند که با کسب موف یت   ردرات احتمدال  جا کداهش  هها کمک م کاجکنا  سامما 

 بیشتری  اشته باشند. 

تدرین مددیریت ریسدک  ج بزجگ دواهیم نظدرات ا پیشدننا ات  دو  جا  ربداجه  ر پایا  م اله ام شما م 

 برای ما به اشتراس بگذارید.  نیا

 

 پایان


