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چکیده

هدف اصلی اين مقاله ،ارائة يک الگوی مديريت ريسک بنگاه برای مؤسسات بیمه در راستای
استقرار نظام حاكمیت شركتی با مالحظات نظارتی است .در اين راستا ،ابتدا مبانی نظری
استانداردها و چارچوبهای بینالمللی مديريت ريسک بنگاه را معرفی و سپس به ارائة يک
الگوی نظری برای استقرار مديريت ريسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزيابی توانگری مالی و
ريسکهای تحت مالکیت در شركتهای بیمه میپردازيم .در ادامه ،ضمن تشريح پیامدهای فقدان
الگوی مدون مديريت ريسک شركتهای بیمة ايرانی ،يکی از علل اصلی افت نسبت توانگری
مالی شركتهای بیمه را فقدان اين چارچوب معرفی میكنیم .در پايان ،يک ساختار پیشنهادی و
همچنین نقش و جايگاه اين ساختار در ادارۀ شركتهای بیمه با مالحظات نظارتی را ارائه
میدهیم .در اين الگوی پیشنهادی ،ضمن بیان يک شیوۀ تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبة بین
واحد مديريت ريسک و واحدهای مختلف شركت بیمه ،يک سیستم گزارشگری مبتنی بر
نوعی خوداظهاری ريسک را پیشنهاد میكنیم.
واژگان کلیدی :مديريت ريسک بنگاه ،خودارزيابی ريسک و توانگری مالی ،بیمه ،حاكمیت
شركتی و توانگری مالی.

 .1استاديار گروه اقتصاد ،دانشکدۀ حقوق ،علوم سیاسی و اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران-جنوب،
dralidehghani@gmail.com

 . 2دكتری اقتصاد ،مشاور مديريت ريسک پژوهشکدۀ بیمه و معاون توسعة بازار شركت بیمة تجارت نو،
(نويسندۀ مسئول)،

shahriarbehnam@gmail.com
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 .1مقدمه
رشد و پیشرفت صنعت بیمه و ارائة خدمات هر چه بهتر و با كیفیتتر بیمهای نیازمند
توسعة ساختار ادارۀ شركتهای بیمه در زمینة استقرار سیستمهای مديريت ريسک و
كنترلهای داخلی در راستای استقرار حاكمیت شركتی 1و پاسخگويی به ذینفعان است.
يک ساختار حاكمیتی مناسب ،پیشنیاز يک سیستم كارای مديريت ريسک و
توانگری مالی است .مديريت ريسک بنگاه ( )ERM2بايستی از سیستم توانگری مالی و
مديريت سرماية بیمهگر حمايت كرده و موجب اطمینان از كارايی و اثربخشی اين
سیستم شود ( .)IAIS,2008a,bناظر بیمه نیز مکلف است در راستای استقرار سه ركن
اساسی نظام توانگری مالی (نیازمنديهای كمی ،مديريت ريسک داخلی و فرايند نظارت
و شفافیت و افشای اطالعات) ،مقررات موردنیاز استقرار  ERMرا برای مقاصد نظارت
بر توانگری مالی ايجاد كند .اين مقررات بیمهگر را ملزم میكند تا ريسکهای مهم خود
را شناسايی ،ارزيابی ،كنترل و يا كاهش دهد و از اين طريق اقدام به كنترل و تثبیت
توانگری مالی خود و درنهايت حفظ و تثبیت حقوق بیمهگذاران ،سهامداران و ساير
ذینفعان كند ( .)IAIS, 2008a,bبا اين وجود ،بیمة مركزی ايران در خصوص استقرار
حاكمیت شركتی ،با انتشار آيیننامههای توانگری مالی ،افشای اطالعات ،آكچوئری و
حاكمیت شركتی اقدامات مؤثری انجام داده است ،لیکن در خصوص مديريت ريسک
بنگاه ،كنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی نیازمند انجام اقدامات جديدی است .لذا
يکی از مشکالت اساسی صنعت بیمه (منتج از مسئلة فوق) و بیمة مركزی ايران
بهعنوان نهاد ناظر و شركتهای بیمه ،فقدان يک سیستم مدون ،دارای چارچوب
استاندارد و يکپارچة مديريت ريسک بنگاه در جهت ارتقا و تثبیت توانگری مالی و
درنتیجه افزايش پاسخگويی به ذینفعان است.

1. Corporate Governance
2. Enterprise Risk Management
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بنابراين ،هدف اصلی اين مقاله ارائة يک الگوی  ERMبرای مؤسسات بیمه در
راستای استقرار حاكمیت شركتی (موضوع آيیننامة شمارۀ  39شورای عالی بیمه) با
مالحظات نظارتی است .لذا در اين مقاله ،ضمن بیان مبانی نظری ،استانداردها و
چارچوبهای بینالمللی مديريت ريسک بنگاه ،يک الگوی نظری برای استقرار مديريت
ريسک بنگاه در مؤسسات بیمه از ديدگاه نظارتی ارائه خواهد شد.

 .2مبانی نظری
 .1-2بررسی استانداردهای بینالمللی مدیریت ریسک بنگاه برای شرکتهای بیمه
در اين بخش ،به معرفی مهمترين استانداردها در زمینة مديريت ريسک بنگاه خوواهیم
پرداخت .يادآوری اين نکته الزم است كه برخی از اين استانداردها تنها اسوتانداردهای
اجرايی  ERMبوده و برخی استانداردهای نظارتی و حتی مقرراتوی سوازمانهای نواظر
هستند (.)Sandström, 2007
 .1-1-2بررسی استانداردهای بینالمللی مدیریت ریسک بنگاه
استانداردهايی كه پاية اين مقاله را تشکیل میدهند ،به صورت شکل  1ارائه شدهاند
(.)RIMS, 2011
مدیریت ریسک بنگاه ()ERM

استاندارد ()FERMA

استاندارد ()ISO 31000

استاندارد ()COSO II

استانداردهای سرمایهمحور و مقرراتی

استاندارد توانگری II

استاندارد ()IAIS

ORSA

شکل  .1تقسیمبندی مدیریت ریسک بنگاه

استاندارد ()BS 31100
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 -1استاندارد  :COSO IIدر سال  ،2111گروه تردوی )COSO( 1با تکمیلكردن
استاندارد كنترلهای داخلی خود (كه در سال  1332توسط اين مؤسسه منتشر شده بود)
استاندارد مديريت ريسک بنگاه را منتشر كرد .از ديدگاه مؤسسة  COSOمهمترين
تفاوت مديريت ريسک بنگاه و مديريت ريسک سنتی جزيرهاینبودن اين سیستم و
ديدگاه كلگرايی و همهجانبهبودن آن است .طبق تعريف اين مؤسسه ،مديريت ريسک
فرايند سامانمندی است كه با درنظرگرفتن تمام فعالیتهای كسبوكار شركت و با
تعهدداشتن نسبت به اهداف كسبوكار ،در جهت برآوردهساختن اثربخشی سیاستهای
هیئتمديره ،به منظور حفاظت از سرمايهگذاری سهامداران و دارايیهای شركت ،درون
سیستم نظارت داخلی يک شركت تعبیه میشود (.)COSO, 2004مؤسسة ،COSO
چهار طبقه از اهداف شامل استراتژيک ،عملیاتی ،گزارشگری و اطمینانبخشی را
بهعنوان اهداف بهكارگیری  ERMمیداند .اين مؤسسه اجزای يک سیستم  ERMرا
موارد ذيل میداند كه با يکديگر ارتباط متقابل داشته و از يکديگر تأثیر میپذيرند:
الف -محیط داخلی :اين محیط دربرگیرندۀ اركان سازمان بوده و مبنای جهتدهی
مديريت ريسک بنگاه میشود .اين اركان اجزای مديريت ريسک بنگاه نظیر خطمشی
ريسک ،2حدود تحمل و اشتهای ريسک ،ارزشهای اخالقی و صداقت ،و محیط
عملیاتی را شامل میشوند.
ب -تعیین اهداف :پیش از اجرای مديريت ريسک و شناسايی ريسکها كه
تهديدكنندۀ دستیابی سازمان به اهدافش هستند ،بايستی اين اهداف تعیین شوند.
ت -شناسايی رويدادها :اين جزء ،شامل رويدادهای داخلی و خارجی است كه
بر دستیابی سازمان به اهدافش تأثیر میگذارد.
ث -ارزيابی ريسک :ارزيابی ريسکها و تعیین شدت و احتمال ريسکها مبنای
انتخاب شیوۀ اداره آنهاست.
1. Treadway Commission
2. Risk Policy
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ج -پاسخ به ريسک :اين جزء شامل تعیین استراتژيهای پاسخ به ريسک
(اجتناب ،پذيرش ،كاهش و تسهیم ريسک) و برنامة عملیاتی ادارۀ ريسکها تحت
اشتهای ريسک و حدود تحمل ريسک است.
ح -كنترل فعالیتها :شامل سیاستها و رويههايی است كه برای اطمینان از اجرای
اثربخش برنامههای پاسخ به ريسک ايجاد میشوند.
خ -اطالعات و ارتباطات :زمانبندی و برنامهريزی گردش اطالعات از طريق
مشخصكردن ارتباطات افقی ،عمودی و تقاطعی سازمان.
د -نظارت :كلیة اركان  ERMبايد نظارت شوند.
 -2رهنمود  :SOA1مؤسسة  SOAمديريت ريسک بنگاه را بدينصورت تعريف
میكند :يک روش سیستماتیک و سازمانيافته از ادارۀ ريسکها در كلیة اجزای يک
سازمان با يک فرايند پیوسته است .از ديدگاه اين مؤسسه ،اركان فرايند ERM

عبارتاند از:
الف -كنترل ريسک :فرايند شناسايی ،نظارت ،محدودسازی ،اجتناب ،متعادلسازی
و انتقال ريسک.
ب -مديريت ريسک استراتژيک :انعکاس ريسک و سرماية ريسک در انتخابهای
استراتژيک سازمان.
ج -مديريت ريسک حوادث فاجعهآمیز :فرايند پیشبینی و آمادهسازی برای
رويارويی با حوادث ناگوار كه حیات سازمان را تهديد میكنند.
د -فرهنگ مديريت ريسک :عبارت است از شیوۀ متداول سازمان در برخورد و
مواجهة با ريسکهای خود.

1. Society of Actuaries
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 .2-1-2بررسی استانداردهای مدیریت ریسک بنگاه برای شرکتهای بیمه
 .1استاندارد  :IAISچارچوب معرفیشده توسط مؤسسة بینالمللی ناظران بیمه
( )IAIS1در سال  2112كه در راستای  ICP8و  ICP16آن سازمان است (بهترتیب در
زمینة مديريت ريسک و كنترل داخلی و مديريت ريسک بنگاه) ،نهتنها جايگاه
حاكمیت شركتی را در فرايند مديريت ريسک بیمهگران مشخص میكند ،بلکه با يک
ديدگاه نظارتی ،الزامات نظارتی را برای استفاده از سیستم  ERMبه قصد حمايت و
پشتیبانی از ارزيابی توانگری مالی نشان میدهد .از ديدگاه  ،IAISچارچوب مديريت
ريسک بنگاه بايستی دارای  2ويژگی كلیدی باشد ()IAIS, 2008؛ اين ويژگیها در
بخش بعد شرح داده خواهند شد.
 .2سیستم  ERMتوانگری  IIاتحادية اروپا :پروژۀ توانگری مالی  IIاتحادية اروپا
درحقیقت كاربردی از يک سیستم  ERMاست .يکی از ويژگیهای اساسی اين پروژه
فرايند مديريت ريسک داخلی (مشتمل بر قواعد حاكمیت شركتی) بر مبنای ORSA2

برای كنترل همة ريسکهاست .در اين راستا ،كارگروه حاكمیت داخلی سازمان
 CEIOPS9در سال  2111بر مبنای  2ويژگی بیانشده توسط  IAISو همچنین
رهنمودهای مؤسسة  ،IAAاقدام به انتشار بیانیهای با عنوان «توصیهای بر  »ORSAبه
معرفی اركان حاكمیت شركتی مبتنی بر مديريت ريسک بنگاه و سازوكار پیادهسازی
 ERMبا محوريت  ORSAو همچنین نقشها و مسئولیتهای اجزای اين سیستم كرده
است.
 .9سازمان  NAIC1اياالت متحدۀ آمريکا :سازمان  NAICدر سال  ،2111بر اساس
 ICP8و  ICP16سازمان ( IAISبهترتیب در زمینة مديريت ريسک و كنترل داخلی و
مديريت ريسک بنگاه) مديريت ريسک بنگاه تحت قواعد حاكمیت شركتی را عالوه بر
1. International Association of Insurance Supervisors
2. Own Risk and Solvency Assessment
3. Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors
4. National Association of Insurance Commissioners
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 ORSAبرای بیمهگران ضروری میداند .لذا در سال  2112اقدام به انتشار دستورالعمل
مدل  ORSAو مديريت ريسک بنگاه ( )MODEL #505برای بیمهگران اياالت متحده
كرده است .اين مدل بیمهگران را ملزم میكند تا يک چارچوب مشخص برای
شناسايی ،ارزيابی ،نظارت ،مديريت و گزارشگری ريسکهای مهم شركت با مالحظات
مربوط به طرحهای كسبوكار خود اتخاذ كنند .اين مدل كه تکمیلكنندۀ الگوی
راهنمای  ORSAاست در همة شركتهای بزرگ و متوسط از سال  2115الزماالجرا
خواهد بود.
 .2-2چارچوب نظری مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه
 .1-2-2مفهوم مدیریت ریسک بنگاه
مديريت ريسک بنگاه شامل مجموعه فعالیتهايی است كه به طور هماهنگ برای هدايت
و كنترل سازمان در ارتباط با ريسک به كار گرفته میشوند ) .(ISO 31000مديريت
ريسک بنگاه ترتیباتی است كه بهوسیلة آن يک مؤسسه در هر صنعتی كه فعالیت
میكند ،ريسکهای ناشی از فعالیت كسبوكار را كه برای افزايش و تولید ارزش افزوده
میشوند ،ارزيابی ،كنترل ،استخراج ،تأمین مالی و نظارت میكند (.)IAIS, 2008a
مديريت ريسک بنگاه دارای سه ركن اصلی است (شهريار :)1939 ،الف) فرهنگ
ريسک ،ب) مديريت ريسک استراتژيک ،و ج) ديدگاه كلگرايی.
اجرای مديريت ريسک بنگاه بايد بهگونهای باشد كه مديريت ريسک بهعنوان
بخشی از رفتار سازمانی در فرهنگ سازمان نهادينه شده و باقی بماند .مديريت ريسک
استراتژيک غالباً در ارتباط با معیارهای تصمیمگیری ريسک-بازده (میل به ريسک )1و
بهینهسازی ريسک و بازده است .استراتژيهای مربوط به سودآوری ،نوآوری و
كسبوكار بايد با مقولة ريسک و ريسکپذيری/ريسکگريزی مديران و تصمیمگیران
آمیخته شود .بهعبارتی تصمیمگیری دربارۀ هر فعالیت فعلی و جديد شركت بايد مبتنی

1. Risk Appetite
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بر ريسک آن فعالیت باشد .مديريت ريسک با اضافهكردن معیار تصمیمگیری ديگری
به نام ريسک ،اين تصمیمگیری و واكنش به تغییرات محیطی داخلی و خارجی را
تکمیل میكند (شکل .)2
معیارهای تصمیمگیری

ریسک

سودآوری

سهم بازار

درآمد و جریانات نقد

رشد بازار

شکل  .2معیارهای تصمیمگیری در مدیریت ریسک استراتژیک

در خصوص ديدگاه كلگرايی بايد گفت كه مديريت ارشد سازمان بايد به طور
جامع و همهجانبه به محیط بیرونی و درونی توجه كرده ،همة فعالیتهای شركت را با
توجه به وابستگیهای آنها در نظر گرفته و ريسکهای آنها را اداره كند.
از ديدگاه نظارتی و بیمهای ،به منظور تعیین سرماية موردنیاز مقرراتی ،مطابق با
مدلهای مبتنی بر ريسک توانگری مالی در آمريکا ،استرالیا ،اتحادية اروپا ،ژاپن و طبق
استاندارد سال  2112انجمن  ،1IAAمیتوان پنج نوع ريسک اصلی را برای هر شركت
بیمه شناسايی كرد (شهريار .1 :)1939 ،ريسک صدور يا ريسک بیمهگری2؛  .2ريسک
بازاری9؛  .9ريسک اعتباری1؛  .1ريسک نقدينگی5؛  .5ريسک عملیاتی.
 .2-2-2جایگاه مدیریت ریسک بنگاه در نظام راهبری (حاکمیت شرکتی)
شرکتهای بیمه :رویکرد سازمان IAIS

حاكمیت شركتی به شیوهای اشاره دارد كه در آن هیئتمديره و مديريت ارشد بر
كسبوكار شركتها نظارت كرده و شامل ابزاری است كه بهواسطة آنها اعضای
هیئتمديره و مديريت ارشد میتوانند پاسخگو و مسئول اعمال خود در مقابل
ذینفعان باشند .حاكمیت شركتی شامل نظم و انضباط بنگاه ،شفافیت ،استقالل،
1. International Actuary Association
2. Insurance or Underwriting Risk
3. Market Risk
4. Credit Risk
5. Liquidity Risk

الگوی پیشنهادی مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه 3 /
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محاسبهپذيری ،پاسخگويی و مسئولیتپذيری است .انتشار بهموقع و دقیق اطالعات
مالی ،صورتوضعیت ريسکهای پیش روی شركت ،1عملیات كسبوكار ،مالکیت و
تركیب سهامداران ،بخشهايی از چارچوب حاكمیت شركتی هستند .همچنین حاكمیت
شركتی شامل انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی ناظران بانکی و بیمهای نیز است .دو
ابزار مهم استقرار س یستم حاكمیت بنگاه ،ارزيابی كنترلهای داخلی در قالب حسابرسی
داخلی 2و  ERMهستند (شهريار.)1939 ،
مهمترين اركان و عناصر سیستم حاكمیتی شركتهای بیمه شامل موارد زير است
(:)IAIS, 2008a
 :ORSA .1ارزيابی ريسکها و ارزيابی نیازمنديهای توانگری مالی داخلی و مقرراتی؛
 :ERM .2استقرار يک سیستم مديريت ريسک مؤثر مشتمل بر استراتژيها ،فرايندها و
رويهها كه بايد در فرايند تصمیمگیری بنگاه ادغام شود؛
 .9كنترلهای داخلی :استقرار يک سیستم اثربخش كنترل بر رويههای عملیاتی و
حسابداری؛
 .1حسابرسی داخلی :ارزيابی كفايت و صحت عملکرد كنترلهای داخلی و ارائة خدمات
اطمیناندهی در خصوص استراتژيها ،سیاستها ،فرايندها و رويههای داخلی؛
 .5آكچوئری و نقش آن :حمايت از وظايف آكچوئری در سازمان در راستای ارائة
گزارشهای مربوط به هیئتمديره.
میتوان حوزههای كلیدی را كه سیستم مديريت ريسک بنگاه آنها در بر میگیرد،
به صورت شکل  9نمايش داد (:)Wang and Faber, 2006
 الية اول ،هستة مركزی  ERMو شامل فرهنگ ريسک ،ساختار سازمانی ريسکو حاكمیت ريسک است؛

1. Risk Profile
2. Internal Auditing
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 الية دوم كه اغلب چرخة كنترل  ERMنامیده میشود ،شامل يک فرايند تکراریاز شناسايی و ارزيابی ريسک ،استقرار استراتژيهای درمان و برخورد با ريسک و
نظارت بر نتايج مديريت ريسک است؛
 الية سوم شامل شناسايی محیط خارجی و تأثیرپذيری از اقتصاد و بازار و تعاملبا نهاد ناظر ،بازار سرمايه و مؤسسات رتبهبندی است.

شکل  .3حوزههای درگیر حاکمیت شرکتی و جایگاه مدیریت ریسک بنگاه

 .3-2-2ارکان و ویژگیهای مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه :رویکرد
سازمان IAIS

از ديدگاه مؤسسة بینالمللی ناظران بیمه ( ،)IAISچارچوب الگوی مديريت ريسک
بنگاه ،بايستی دارای الزامات و ويژگیهای زير باشد (:)IAIS, 2008a,b
 .1ساختار حاكمیتی مديريت ريسک بنگاه :مديريت ريسک بنگاه جزء مهمی از
ساختار حاكمیت شركتی بنگاه است .ساختار اين جزء بايد بهگونهای باشد كه

الگوی پیشنهادی مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه 11/
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متناسب با طبیعت ،مقیاس و پیچیدگی ريسکها و كسبوكار بیمهگر باشد .اين
ساختار بايد توسط هیئتمديره و مديريت ارشد سازمان هدايت و نظارت شود.
 .2شناسايی و اندازهگیری ريسک :مديريت ريسک بنگاه زمانی در مؤسسات
مالی قابل پیادهسازی و اثربخش است كه با تحلیلهای مبتنی بر كمیسازی ريسکها
همراه باشد .شركتهای بیمه بايستی از ابزارهای مناسبی برای شناسايی ،اندازهگیری و
كمیسازی ريسک استفاده كنند.
 .9سیاست و خطمشی مديريت ريسک :يک بیمهگر بايد بیانیة خطمشی
مديريت ريسک را بهگونهای طرحريزی كند كه بهوسیلة آن بیمهگر بتواند ريسک و
بازده خود را به صورت استراتژيک و عملیاتی اداره كند .اين بیانیه بايستی ارتباط
بین حدود تحمل ريسک ،نیازمنديهای مقرراتی سرمايه ،سرماية اقتصادی و
فرايندهای نظارت بر ريسکها را مشخص كند.
 .1بیانیة حدود تحمل و اشتهای ريسک بیمهگر :بیانیة حدود تحمل و اشتهای
ريسک بیمهگر بايد به طور واضح حدود تحمل ريسک بیمهگر را در طرحها و
برنامههای كسبوكار وی (كه با مالحظات ارزيابی اقتصادی ريسکهای بیمهگر
طرحريزی شدهاند) بیان كرده و همچنین ارتباط بین آن حدود و فرايند كاهش
ريسکهای آن برنامهها و طرحها را نشان دهد .سطوح مشخصشدۀ تحمل ريسک
بايستی اوالً بر مبنای استراتژی بیمهگر بوده ،ثانیاً بايستی از طريق فرايندهای اجرايی
 ERMدر عملیات كسبوكاربیمهگر لحاظ شوند و ثالثاً بايد بهگونهای تنظیم شوند
كه با تسری بخشیدن آن در اركان سازمان و عملیات كسبوكار توانگری مالی
بیمهگر حفظ و يا ارتقا يابد.
 .5حلقة بازخورد :چارچوب طراحیشده برای  ERMبايد نسبت به تغییرات
محیطی پاسخ مناسب را ارائه داده و از انعطافپذيری الزم برخوردار باشد .اين
چارچوب بايد با ايجاد يک حلقة بازخورد ،بر مبنای اطالعات كیفی مناسب،
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فرايندهای مديريتی و ارزيابی معقول ،بیمهگر را قادر سازد تا به طور منظم و
سیستماتیک به تغییرات وضعیت ريسکهای خود پاسخ دهد.
 .1ارزيابی توانگری مالی و ريسکهای تحت مالکیت ( :)ORSAهستة مركزی
مديريت ريسک بنگاه فرايند  ORSAاست و مهمترين بخش آن توانگری مالی
مقرراتی است كه طبق گزارشی با همین نام بايد به ناظر ارائه شود .يک بیمهگر بايد
به طور قاعدهمند  ORSAرا برای مطلعساختن هیئتمديره و مديريت ارشد در
خصوص ارزيابی كفايت مديريت ريسک سازمان و موقعیت فعلی ،احتمالی و آتی
توانگری مالی سازمان اجرا كند .مهمترين اجزای  ORSAعبارتاند از:
 سرماية اقتصادی و مقرراتی (سرماية موردنیاز) :1يک بیمهگر موظف است در
راستای اجرای فرايندهای حاكمیت شركتی ،منابع مالی در دسترس (مازاد بیمهگر)
برای ادارۀ كسبوكار و پوشش ريسکهای آن را با مالحظات مربوط به بیانیة تحمل
ريسک و از همه مهمتر نیازمنديهای سرماية مقرراتی وضعشده توسط ناظر تعیین كند.
 استفاده از مدلسازی داخلی برای  :ORSAبیمهگر میتواند به همراه
مدلسازی مقرراتی توانگری مالی خود از مدلسازی داخلی ارزيابی كمی ريسکهای
شركت ،سرماية اقتصادی و توانگری مالی نیز استفاده كند .اين مدلسازی به لحاظ
شمولیت ريسکها و روشهای اندازهگیری و تحلیل حداقل بايد ويژگیهای مدلسازی
مقرراتی توانگری مالی را داشته باشد.
 .1تحلیل پايداری :بهعنوان بخشی از سیستم مديريت ريسک بنگاه ،يک بیمهگر
میبايست توانمندی خود در تثبیت و پايداری كسبوكار خود را تحلیل كرده و
كارايی سیستم مديريت ريسک بنگاه و مازاد بیمهگر (منابع مالی در دسترس)
موردنیاز را برای حفظ و بقای كسبوكار در بلندمدت (فراتر از توانگری مالی
كوتاهمدت) ارزيابی كند .چنین تحلیلی با استفاده از ابزارهای كمی نظیر آزمون
استرس و يا تحلیل مالی پويا و كیفی نظیر ارزيابی كفايت كنترلهای داخلی،
1. Economic and Regulatory Capital

الگوی پیشنهادی مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه 19/
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مهمترين عناصر موردنیاز برای استمرار فعالیت بیمهگر و موقعیت مالی آتی بیمهگر
را مشخص میكند.
 .2نقش ناظر بیمه در مديريت ريسک بنگاه :ناظر بیمه بايد متعهد باشد كه بر
فرايندهای مديريت ريسک بیمهگر و موقعیت مالی وی نظارت كند .ناظر بیمه بايد
از قدرت خود برای ملزمكردن شركتهای بیمه به ارتقای هرچه بیشتر مديريت
ريسک آنها ،مشتمل بر ارزيابی توانگری مالی ،شیوۀ مديريت سرمايه و ساير موارد
ضروری استفاده كند .اساس و بنیان نقش ناظر در فرايند مديريت ريسک شركتهای
بیمه به نقش ناظر در حاكمیت شركتی و پاسخگويی به ذینفعان از سوی
هیئتمديره و مديريت ارشد بازمیگردد كه به شرح موارد زير است:
الف) نظارت مبتنی بر ريسک :1ناظر بیمه موظف است كه از وضعیت و سالمت
شركت بیمه از طريق نظارت همزمان بر مديريت سرمايه و مديريت ريسک شركت
بیمه اطمینان حاصل كند.
ب) مديريت ارتباط با بیمهگر :در راستای اجرای نظارت مبتنی بر ريسک ،نهاد
ناظر موظف است تا نحوۀ تعامل با بیمهگران تحت نظارت را مشخص كند .در اين
راستا ،ناظر بايد اهداف ،استراتژيها و برنامههای ارتباط و برخورد با بیمهگر ،ساختار
حاكمیتی و اجرايی مناسب ارتباط با بیمهگران و  ...را مشخص كند.
ج) افشای اطالعات و شفافیت :ناظر موظف است تا سازوكار الزم برای افشای
عمومی اطالعات بیمهگران دربارۀ وضعیت مالی و ريسکهايی را كه با آنها مواجهاند،
ايجاد كند.
استقرار سازوكار مناسب گزارشگری ،موجب كاهش عدم اطمینان سرمايهگذاران و
بیمهگذاران (تأمینكنندگان منابع مالی) در صنعت بیمهشده و ازطرفديگر موجب
ايجاد تقارن (اطالعاتی) بیشتر در بازار و درنتیجه رقابتیترشدن بازار بیمه میشود.

1. Risk-Based Supervision

 / 11پژوهشنامة بیمه /سال سیو سوم /شمارۀ  /1بهار  /1931شمارۀ مسلسل 123

 .3ارائۀ الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای شرکتهای بیمۀ ایران
 .1-3تحلیل جایگاه مدیریت ریسک بنگاه در صنعت بیمه و پیامدهای فقدان آن
بیمة مركزی ايران بهعنوان نهاد ناظر بیمه در پايان سال  ،1931با هدف حمايت از
منافع سهامداران و بیمهگذاران بهعنوان تأمینكنندگان مالی اصلی و ساير ذینفعان و
همچنین تنظیم بازار ،اقدام به تصويب و انتشار آيیننامة «نحوۀ محاسبه و نظارت بر
توانگری مالی مؤسسات بیمه» 1كرد .نکتة بسیار حائز اهمیت اين است كه شركتهای
بیمه غالباً برای ارتقای نسبت توانگری مالی خود سادهترين راه يعنی افزايش سرمايه را
انتخاب میكنند .به عبارتی با افزايش صورت اين نسبت اقدام به افزايش عددی نسبت
توانگری مالی شركت میكنند .لیکن ازآنجاكه نسبت توانگری مالی بیشتر از آنکه يک
عدد باشد ،يک مفهوم است ،لذا اين ارتقا فقط در كوتاهمدت مؤثر بوده و در بلندمدت
دوباره شاهد افت آن خواهند بود .اين موضوع بیانگر اين است كه يک شركت بیمه با
داشتن توانگری مالی باال لزوماً واجد شرايط برای پاسخگويی به ذینفعان در مقابل
ريسکهای خود نیست ( .)Sandström, 2007برای تبیین بیشتر مسئله ،شکل  1را در
نظر بگیريد.
رشد و توسعه اقتصادی کشور و لزوم افزایش
ضریب نفوذ بیمه
رشد (هر چه بیشتر) کسبوکار بیمه و افزایش
شدت رقابت

انتخاب بد یا معکوس

افزایش انتظارات سهامداران

افزایش تعهدات و ریسکها

افزایش سرمایۀ شرکتهای بیمه
کاهش توانگری مالی شرکتهای بیمه

شکل  .4فرایند تغییرات توانگری مالی شرکتهای بیمه

 .1آيیننامة شمارۀ  13شورای عالی بیمه

الگوی پیشنهادی مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه 15/
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با افزايش پورتفوی يک شركت و ثابتبودن سرماية آن ،نسبت توانگری مالی
شركت كاهش میيابد .شركتهای بیمه با افزايش سرمايه ضمن افزايش نسبت توانگری
مالی ،با توجه به انتظارات سهامداران اقدام به توسعة بیشتر كسبوكار (رشد پورتفوی
بیمه و يا سرمايهگذاری) میكنند .به دلیل عدم بلوغ رشتههای بیمة سودآور ،شركتهای
بیمه به سمت افزايش سهم رشتههای پُرريسک (نظیر رشتههای بیمة ثالث خودرو و
درمان) و جذب بیمهگذاران پُرريسک (با مخاطرات خالص 1و اخالقی باالتر) كشیده
میشوند .اين امر بهنوبةخود موجب بروز پديدۀ انتخاب نامساعد 2میشود .انتخاب
نامساعد به همراه عدم رشد متناسب زيرساختهای شركت ،موجب میشود تا مقدار
ريسکهای شركت بیمه با سرعتی بیشتر از درآمد حقبیمه و افزايش سرمايه رشد كنند؛
بنابراين با توسعة كسبوكار و افزايش پورتفوی ،مخرج كسر نسبت توانگری مالی
يعنی ريسک كل شركت بیمه و بهعبارتی «مقدار سرماية الزامی ( »)RBCسريعتر از
مقدار «سرماية موجود (مازاد بیمهگر)» رشد میكند .خاطر نشان میسازد كه میشکین
( ) 2111علت اصلی اغلب بحرانهای مالی را انتخاب نامساعد سیستم مالی و باالخص
بانکها میداند .اين موضوع در خصوص شركتهای بیمه نیز صادق است.
افزايش سرمايه بهعنوان آخرين راه ارتقای نسبت توانگری مالی با توجه به شرايط
توركوردی( 9ركود تورمی) در اقتصاد است .از سوی ديگر در شرايط تورم ركودی و به
تبع آن افزايش هزينة كسب و تحصیل سرمايه در بازار سرمايه (افزايش نرخ هزينة تأمین
سرمايه) ،اين افزايش سرمايه برای سهامداران شركتهای بیمه مقرونبهصرفه نیست .قطعاً
سهامداران نیز انتظار دارند كه هیئتمديره و مديران ارشد شركتهای بیمه به طور بهینه و
كارا از سرماية آنها استفاده كرده و از آن محافظت كنند .همین امر در خصوص
بیمهگذاران بهعنوان دومین منبع تأمینكنندگان مالی شركتهای بیمه نیز صادق است .با
 .1اين مخاطرات ناشی از فعالیت كسبوكار بیمهگذار بوده و مخاطرات اخالقی در آن وجود ندارد.
2. Adverse Selection
3. Stagflation
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اين اوصاف ،ضرورت و اهمیت استقرار سیستم  ERMدر شركتهای بیمه ايرانی از
دوجنبة كوتاهمدت و بلندمدت قابل بررسی است.
از جنبة كوتاهمدت ،همانگونه كه در بخش قبل ذكر شد ،روند فعالیت شركتهای
بیمه بهجايی رسیده است كه برای حفظ و تداوم فعالیت خود و همچنین لزوم استقرار
نظام حاكمیت شركتی در خصوص پاسخگويی سیستماتیک به ذینفعان (باالخص
بیمهگذاران و سهامداران) نیازمند حفظ و تثبیت توانگری مالی مقرراتی خود و افزايش
كارايی سرمايه هستند .از جنبة بلندمدت ،در راستای استقرار نظام حاكمیت شركتی
بیمهگران ،تصمیمهای هیئتمديره و مديران ارشد در خصوص كسبوكارهای شركت،
بايد مبتنی بر تبادل ريسک و بازده بوده و بهگونهای باشد تا ارزش شركت با توجه به
ريسکهای پیش رو بیشینه شود .لذا استقرار مديريت ريسک بنگاه بهعنوان ركنی از
نظام راهبری و حاكمیت شركتی برای اصالح تصمیمگیريهای هیئتمديره و مديران
ارشد شركتهای بیمه از اهمیت زيادی برخوردار است (.)Chapman, 2006
 .2-3ساختار پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکتهای بیمه
زيربنای ساختار مديريت ريسک بنگاه از منظر حاكمیتی اركان مديريت ريسک بنگاه
است كه در زيربخش ( )9-2-2شرح داده شد .هر كدام از اركان دارای ويژگیهای
خاص خود است .هدف ما در اين مقاله نیز ارائة يک ساختار پیشنهادی برای پوشش
ركن اول از اركان فوق است .ساختار حاكمیتی مديريت ريسک بنگاه بايد بهگونهای
باشد كه دارای شخصیت مستقل از سازمان و مديريت ارشد بوده و گزارش خود را به
هیئتمديره ارائه دهد .در اغلب مدلهای حاكمیت شركتی ،دو كمیتة اصلی حسابرسی
داخلی و مديريت ريسک وجود دارند .اين دو كمیته اغلب همارز يکديگرند .كمیتة
ريسک دارای چندين زيركمیته بوده و مدير ريسک ( 1)CROزير نظر اين كمیته و
باالتر واحد مديريت ريسک 2قرار میگیرد ( .)Lloyd's, 2008میتوان اهم مسئولیتهای
1. Chief Risk Officer
2. Risk Management Department
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مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه را از ديدگاه مقرراتی سازمان  ICP8( IAISو
 )ICP16به صورت كلی ذير معرفی كرد (بورس اوراق بهادار1921 ،؛ ( & IAIS, 2007

:)2015
 هیئتمديره :تعیین خطمشی مديريت ريسک ،نظارت بر هدايت منابع مناسبدر جهت زمینههای كمريسک ،تعیین استراتژيهای كسبوكار ،تعیین اشتها و حد
تحمل ريسک و گزارشگری به ناظر و ذینفعان .در صورت تشخیص و تأيید
هیئتمديره ،اين وظايف میتواند به مديريت ارشد (مديرعامل  )CEOمنتقل و
تفويض شود.
 كمیتة ريسک :اين كمیته مناسببودن چارچوب مديريت ريسک گروه راارزيابی و كنترل كرده و نتايج را به هیئتمديره گزارش میكند .نظارت بر فرايند
مديريت ريسک ،حصول اطمینان از مناسببودن چارچوب و برنامة مديريت
ريسک ،گزارش موارد مواجهة با ريسکهای با اهمیت.
 واحد مديريت ريسک :برنامهريزی فرايند مديريت ريسک شامل تحلیلكسبوكار/زمینهسازی ،شناسايی ريسکها ،تجزيهوتحلیل ريسک ،ارزيابی ريسک و
برنامهريزی برخورد با ريسک.
 واحدهای كسبوكار :مالکیت كنترلهای داخلی و ريسکهای كسبوكار وتعامل و همکاری با واحد مديريت ريسک.
 حسابرسی داخلی :ارائة نتايج ارزيابی كنترلهای داخلی و ارائة گزارش ازاثربخشی فرايند مديريت ريسک.
 نهاد ناظر :ناظر بیمه مکلف است بر فرايندهای مديريت ريسک بیمهگر وموقعیت مالی وی نظارت كند .نهاد ناظر بیمه بايد از قدرت خود استفاده كند تا
بیمهگران را ملزم كند كه فرايند مديريت ريسک خود را با هدف حفظ و ارتقای
سطح توانگری مالی و برای حمايت از فرايندهای مديريت سرمايه و توانگری مالی
وی ،تقويت كنند (.)IAIS, 2007
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با اين توصیف ،ساختار پیشنهادی مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه میتواند در
قالب يک مدل سه اليهای بهصورت شکل  5ارائه شود (.)Lloyd's, 2008
هیئت مديره /مديريت ارشد

كمیتة حسابرسی

حسابرسی مستقل

حسابرسی داخلی

كمیتة ريسک
مدير ريسک ()CRO

واحد مديريت ريسک

ادارۀ تحلیل ريسکهای مالی

ادارۀ تحلیل ريسکهای غیرمالی

شکل  .5ساختار سازمانی پیشنهادی مدیریت ریسک در شرکتهای بیمۀ ایرانی

از آنجا كه شركتهای بیمه دارای محصوالت ناهمگن با ويژگیهای متفاوتاند؛ لذا
دارای يک ساختار وظیفهای و فرايندی پیچیدهای نیز هستند .اين ساختار بهشدت به
نیروی انسانی و مهارت آن وابسته است .بهعالوه شركتهای بیمه به دلیل ماهیت
عملیات آنها كه همان پذيرش و تعهد ريسک (جامعه) است ،دارای ساختارهای سنتی
مديريت ريسک (از نوع جزيرهای اما سازماننیافته) هستند .لذا مهمترين موضوع در
پیادهسازی الگو و ساختار فوق نحوۀ تعامل و روابط بین واحدهای مختلف سازمان
است.
سیستم گزارشگری ريسک و همچنین اجرای وظايف واحد مديريت ريسک
بهشدت به نوع تعامل و همکاری واحدهای مختلف شركتهای بیمه وابسته است .از
سوی ديگر ،بسیاری از وظايف اين واحد در صورتی كه بهدرستی و با ظرافت تبیین
نشوند ،میتواند موجب تداخل وظايف با واحدهای فنی و حتی حسابرسی شود .برای
جلوگیری از اين تداخل وظايف و فرايند بايد گفت اوالً وظايف واحد مديريت ريسک
بايستی به صورت نظارتی باشند و ثانیاً واحد مديريت ريسک بايستی اقدام به
پايهگذاری يک سیستم گزارشگری ريسک مبتنی بر تعامل سازنده و خودگزارشگری
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(واحدها) كند .به عبارت بهتر واحدهای مديريت ريسک شركتهای بیمه بايستی از
مداخلة مستقیم در اداره ريسکهای بیمهگذاران بپرهیزند و تنها به ارائة فرايندها،
دستورالعملها ،رويهها ،شاخصهای كلیدی ريسک ( 1)KRIsو نحوۀ گزارشگری در
زمینة ادارۀ ريسکهای واحدهای شركت بیمه بپردازند.
شکل  1نحوۀ تعامل واحدهای مختلف سازمان در برنامهريزی ،اجرا و نظارت بر

ارائة گزارش از اثربخشی
فرآيند مديريت ريسک

فرايند مديريت ريسک بنگاه در شركتهای بیمه را نمايش میدهد.
هیئت مدیره/مدیریت ارشد
تعیین خطمشی مديريت ريسک

ناظر بیمه (بیمة مركزی
ايران)
ارائة گزارشهای
نظارتی

كمیتة ريسک
نظارت بر فرايند مديريت ريسک
ارائة نتايج ارزيابی
كنترلهای داخلی

واحد مديريت ريسک
برنامهريزی ريسک
فرايند مديريت ريسک
تحلیل كسبوكار/زمینهسازی

حسابرسی داخلی

شناسايی ريسکها/فرصتها
تحلیل ريسک

تعامل و همکاری
با واحد مديريت
ريسک

واحدهای كسبوكار

ارزيابی ريسک
برنامهريزی برخورد با ريسک

شکل  .6نحوۀ تعامل واحدهای مختلف سازمان در برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر فرایند مدیریت ریسک
بنگاه در شرکتهای بیمه

مطابق با شکل  ،1واحد مديريت ريسک تحت نظر كمیتة مستقل مديريت ريسک و
مدير ريسک اقدام به تهیة دستورالعملها ،استانداردها ،فرايندها ،رويهها و درنهايت نظام
گزارشگری واحدهای مختلف شركت بیمه (با همکاری و تعامل خود آن واحدها)
میكند .كمیتة مديريت ريسک نیز ضمن بررسی و پايش اين گزارشها آنها را در اختیار
1. Key Risk Indicators
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هیئتمديره قرار میدهد .واحدهای كسبوكار (فنی ،IT ،منابع انسانی و  )...نیز در
قالب يک ساختار منعطف و مبتنی بر خوداظهاری ،در تعامل و همکاری با واحد
مديريت ريسک بوده و در اين قالب اقدام به ارائة گزارشهای نظاممند و استاندارد (كه
از طريق همکاری واحد مديريت ريسک و واحد كسبوكارتهیه شدهاند) به واحد
مديريت ريسک میكنند .از سوی ديگر ،واحد حسابرسی داخلی اوالً ارزيابی كنترلهای
داخلی را بهعنوان خوراک (باالخص در خصوص ريسکهای عملیاتی) در اختیار واحد
مديريت ريسک قرار میدهد ،ثانیاً اقدام به نظارت بر اثربخشی اجرای فرايند مديريت
ريسک در همة اجزای شركت كرده و ثالثاً گزارش نتايج ارزيابی اثربخشی فرايند
مديريت ريسک بنگاه را به هیئتمديره ارائه میدهد.

 .4نتیجهگیری
هدف اصلی از اين مقاله ارائة يک الگوی مديريت ريسک بنگاه مؤسسات بیمه در
راستای استقرار حاكمیت شركتی اين مؤسسات با مالحظات نظارتی بود .در اين راستا،
ابتدا اقدام به بیان مبانی نظری استانداردها و چارچوبهای بینالمللی مديريت ريسک
بنگاه كرده و سپس به ارائة يک الگوی نظری برای استقرار مديريت ريسک بنگاه
پرداختیم .در پايان ،ضمن تشريح پیامدهای فقدان الگوی مدون مديريت ريسک
شركتهای بیمة ايرانی ،به ارائة يک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جايگاه اين
ساختار در ادارۀ شركتهای بیمه با مالحظات نظارتی پرداخته شد.
همانگونه كه در بخش  9بیان شد ،استقرار سیستم مديريت ريسک بنگاه در يک
شركت بیمه مستلزم استقرار  2ركن است .اين اركان عبارتاند از .1 :ساختار حاكمیتی
مديريت ريسک بنگاه .2 ،شناسايی و اندازهگیری ريسک .9 ،سیاست و خطمشی
مديريت ريسک .1 ،بیانیة تحمل و پذيرش ريسک بیمهگر .5 ،حلقة بازخورد.1 ،
ارزيابی توانگری مالی و ريسکهای تحت مالکیت ( .1 ،)ORSAتحلیل پايداری و .2
نقش ناظر بیمه در مديريت ريسک بنگاه.
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با توصیفات فوق ،اندازهگیری و مديريت سرماية اقتصادی موردنیاز و توانگری
مالی مقرراتی هستة مركزی سیستم  ORSAبوده و سیستم  ORSAنیز بخش اصلی و
مركزی  ERMشركت بیمه است .سیستم  ERMنیز جزئی از سیستم حاكمیت شركتی
شركتهای بیمه است.
هدف اين مقاله ،ارائة يک مدل پیشنهادی برای پیادهسازی و استقرار مديريت
ريسک بنگاه است كه در اين راستا اقدام به ارائة يک مدل مديريت ريسک دواليهای
كر ديم .به لحاظ ساختار سازمانی اين مدل دارای سطوح و واحدهای هیئتمديره،
كمیتة ريسک ،واحد مديريت ريسک ،واحدهای كسبوكار ،حسابرسی داخلی و نهاد
ناظر است .هیئتمديره وظیفة تعیین خطمشی مديريت ريسک ،نظارت بر هدايت منابع
مناسب در جهت زمینههای كمريسک ،تعیین استراتژيهای كسبوكار ،تعیین اشتها و
حد تحمل ريسک و گزارشگری به ناظر و ذینفعان را دارد .كمیتة ريسک،
مناسب بودن چارچوب مديريت ريسک گروه را ارزيابی و كنترل كرده و نتايج را به
هیئتمديره گزارش میكند .واحد مديريت ريسک ،برنامهريزی فرايند مديريت ريسک
شامل تحلیل كسبوكار/زمینهسازی ،شناسايی ريسکها ،تحلیل ريسک ،ارزيابی ريسک
و برنامهريزی برخورد با ريسک را انجام میدهد .واحدهای كسبوكار كنترلهای
داخلی و ريسکهای كسبوكار در اختیار داشته و در تعامل و همکاری با واحد
مديريت ريسک قرار دارند .واحد حسابرسی داخلی نتايج حاصل از ارزيابی كنترلهای
داخلی را به واحد مديريت ريسک ارائه داده وارزيابی خود از اثربخشی فرايند مديريت
ريسک در سازمان را به هیئتمديره گزارش میكند .نهاد ناظربهعنوان يک نهاد
برونسازمانی مکلف است بر فرايندهای مديريت ريسک بیمهگر و موقعیت مالی و
طبق مقررات توانگری مالی نظارت كند .درنهايت ،با توجه به محیط عملیاتی،
فرهنگسازمانی و تعامالت بین واحدی شركتهای بیمه ،با هدف افزايش اثربخشی
سیستم مديريت ريسک بنگاه ،به دلیل وجود ساختارهای سنتی مديريت ريسک در اين
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 اقدام به ارائة يک مدل تعاملی برای پیادهسازی اين سیستم در سازمان،شركتها
.شركتهای بیمه كرديم
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