 .55گسارش تجسیٍ ي تحلیل ریسک ضرکت
ضشکتّبی فقبل دس فضبی کست ٍکبس الجشم ثب سیسکّبی هتقذد ٍ هْوی سٍثشٍ ّستٌذ .ایي سیسکّب ثش کلیِ فقبلیتّبی ضشکت ٍ ًْبیتبً سٍی سَد ٍ صی بى
ضشکت اثش هیگزاسد .ثِ ّویي دلیل هذیشاى ٍ ریٌفقبى ضشکت ثبیذ ثِ جٌجِّبی هْن سیسک ٍ خغشّبی احتوبلی کِ ضشکت دس هقشؼ آى قشاس داسد تَجِ داضتِ
ثبضٌذ .ایي هَضَؿ خػَغبً دس هَسد ضشکتّبی ثیوِ کِ فقبلیت آًْب پزیشش سیسک اص سبیش ضشکتّب است ،اّویت ثیطتشی داسد .ضشکت ثیوِ سیٌب ثب ضٌبسبیی
سیسکّبی هختلف ،ثشًبهِ هٌؾوی ثشای اًذاصُگیشی ،گضاسش ٍ کبّص سیسکّب داسد .دس حبل حبضش سیسکّبی هتذاٍل ثیوِگشی ٍ سیسکّبی ثشٍى ضشکتی ث ِ
عَس هٌؾن دس کبسگشٍُّبی هختلف ثشسسی ٍ پبیص ضذُ ٍ اقذاهبت الصم ثِ ّوشاُ گضاسش ٍضقیت هَجَد دس اختیبس هذیشاى اسض ذ ٍ افض بی ّی أت ه ذیشُ ق شاس
هیگیشد.
دس سبل  1331ثب اثالك آییيًبهِ  93ثب فٌَاى "ًحَُ هحبسجِ ٍ ًؾبست ثش تَاًگشی هبلی هَسسبت ثیوِ" تَاًگشی هبلی کلیِ ضشکتّ بی ثیو ِ فق بل ه یثبیس ت
ّشسبلِ ثش هجٌبی دستَسالقول اسائِ ضذُ دسآى هحبسجِ ٍ گضاسش ضَد .دس ایي آییيًبهِ ،ضشکتّبی ثیوِ ثشحست تَاًگشی هبلی ثِ پٌج گشٍُ اص ثْتشیي (دسجِ )1
تب ثذتشیي گشٍُ (دسجِ  )5تقسین ضذُاًذکِ ثش اسبس گضاسش ثیوِ هشکضی تَاًگشی هبلی ثیوِ سیٌب دس سبل  %31 1339ثَدُ است ٍ دس س غ ت َاًگشی  2ق شاس
گشفتِ است دس اداهِ ثِ ثشسسی اًَاؿ سیسکّبی هْن ضشکت ثیوِ سیٌب هیپشداصین.
 )5ریسک وًساوات ورخ بُرٌ
ثبصاسّبی هبلی ثب سٍیکشد اسائِ سَد ثِ هطتشیبى ثِ حیبت خَد اداهِ دادُ ٍ اص ایي هٌؾشً ،شخ ثْشُ (سَد) قبثل دسیبفت ث شای هط تشیبى ،اغ لیت شیي ض بخع
تػوینگیشی ثِ ضوبس هیسٍد .ثب تَجِ ثِ تغییش ٍ تحَالت سبلیبى اخیشً ،شخ ثْشُّبی قبثل پشداخت دستخَش تغیی شات فو ذُای ض ذُ ٍ هَض َؿ هْ بس ت َسم ٍ
جلَگیشی اص کبّص اسصش داساییّب ثشای قطشّبی هیبًی ٍ پبییيدست جبهقِ ثبفث ضذُ است تب ثیوِّبی فوش ٍ سشهبیِگزاسی ثِ فٌَاى جبیگضیٌی ثب ثجبت ثیطتش
ًسجت ثِ سپشدُّبی ثبًکی هَسد اقجبل هطتشیبى ٍاقـ گشدد
 )2ریسک کیفیت محصًالت
هذیشیت سیسک کیفیت هَثش هحػَل هیتَاًذ تػوینگیشی دس خػَظ هطکالت کیفی ثِ ٍجَد آهذُ سا تسْیل ًوبیذ .اثضاسّبی ه ذیشیت سیس ک کیفی ت
هحػَل هی تَاًٌذ دس صهیٌِّبی هتفبٍتی اص کیفیت هحػَالت ثیوِای ثِ کبس گشفتِ ضًَذ .دس ضشکت ثیوِ سیٌب ثب تذٍیي دستَسالقولّب ،فشآیٌذّب ٍ ثبصًگشی آًْب
ٍ ایجبد ٍحذت سٍیِ ایي هْن غَست هیپزیشد .یکی اص ٍسٍدیّبی ایي اهش ثبصخَسد ًیبصّب ٍ خَاستِّبی هطتشیبى دس اسائِ خذهبت ٍ هحػَالت ثَدُ کِ ثب ایج بد
ٍاحذ هذیشیت استجبط ثب هطتشیبى دس ساستبی اغالح ٍ تکویل آى اقذام ضذُ است.
 )3ریسک وًساوات ورخ ارز
سیسک ًبضی اص ًَسبًبت ًشخ اسص دس دستِثٌذی سیسکّبی داسایی قشاس داضتِ ٍ تأثیش هستقین ثش ثذّیّب ٍ تقْذات ضشکتّب داسد .دس ثیو ِ س یٌب ،ای ي
سیسک کِ ثِ ٍاسغِ تغییشات دس ًشخ تجذیل اسص ًوَد داسد ،سجت افضایص ّضیٌِ دس پشداخت خسبستّبی ثیوِّ بی دسه بًی اص هس یش اف ضایص قیو ت داسٍ ٍ
تجْیضات پضضکی ٍاسداتی داضتِ ٍ سجت ثبال سفتي آى هیضَد.
 )4ریسک قیمت وُادٌَای تًلیدی
سیسک ًْبدُّبی تَلیذی دس ضشکتّبی ثیوِای دس صهیٌِ هٌبثـ اًسبًی هَسد ثشسسی ٍ تحلیل قشاس هیگیشد .ثِ فجبست دیگش ،ج زة ٍ ًگْذاض ت ًی شٍی
اًسبًی کبسآهذ اغلیتشیي کبسکشد دس صهیٌِ اسائِ خذهبت دس ضشکتّبی ثیوِای هیثبضذ .ثبصاس ثیوِای کطَس دس سبلیبى اخیش ضبّذ ٍسٍد ثبصیگشاى جذیذ ث َدُ
ٍ ایي هَضَؿ ،سیسک جزة ًیشٍّبی کبسآهذ اص سَی ایي ثبصیگشاى ثب تکیِ ثش اضبفِ پشداختی سا ثِ ضذت افضایص دادُ است.

ثیوِ سیٌب ثب دس ًؾش گشفتي اقذاهبت پیصگیشاًِ ثشای حفؼ ٍ هبًذگبسی ًیشٍّبی اًسبًی کبسآهذ ،اقذام ثِ تشهین دستَسالقولّ بی پشداخ ت حق َو ٍ هضای ب
ضبهل ٍام ٍ کبساًِ ،استقبء هسیش ضغلی ٍ اسائِ اهکبًبت سفبّی ًوَدُ تب ضوي ثبال ثشدى اًگیضُ هبلی ًیشٍّبی اًسبًی ،دلگشهی الصم جْت پشسٌل خَد سا فشاّن ًوَدُ
ٍ ّوچٌیي ،صهیٌِسبص جزة ًیشٍّبی کبسآهذ جذیذ ًیض گشدد.
اص سَی دیگش ،ثشای جلَگیشی اص سیسک سضذ اًذاصُ ضشکت ،اقذام ثِ ثشٍىسپبسی اسصیبثی خسبسات ثش هجٌبی دستَسالقولْبی هطخع ًوَدُ ٍ ًؾبست ثش حسي
اجشای فشآیٌذّبی ثشٍىسپبسی ضذُ سا ثِ فٌَاى جبیگضیٌی ثش ّضیٌِّبی ثبالی ًگْذاضت ًیشٍّبی اًسبًی هذًؾش قشاس دادُ است.

)5

ریسک کاَص قیمت محصًالت
ًشخگزاسی دس غٌقت ثیوِ تب قجل اص آصاد سبصی تقشفِّب ثش اسبس هحبسجبت فٌی ٍ تحلیل سیسک ،تَسظ ثیوِ هشکضی ج.ا.ا غَست هیگشفت ِ اس ت .ث ب
ٍسٍد ضشکتّبی ثیوِ خػَغی ،آصاد سبصی ًشخّب ثبفث افضایص سقبثت ٍ ًشخضکٌی دس غٌقت ثیوِ ضذُ ٍ تقشفِّب اص آى صهبى تبکٌَى ،سًٍذی ًضٍلی ثِ خَد
دیذُ است .تٌْب سضتِ ثیوِای کِ هطوَل ایي قبًَى ًطذُ است ،سضتِ ثیوِای ثبلث ٍ هبصاد سشًطیي ثَد کِ تقشفِگزاسی آى ّوچٌبى اص عشیق ثیوِ هشکضی
ج.ا.ا اًجبم هیگیشد .ایي اهش هٌجش ثِ کبّص دسآهذً ،قذیٌگی ٍ ثِ تجـ آى ،کبّص دسآهذّبی سشهبیِگزاسی ضشکت ضذُ است .اص تأثیشات جبًجی ایي سیس ک
هیتَاى ثِ افضایص هغبلجبت ثب تَجِ ثِ ًسیِ فشٍضی اضبسُ ًوَد کِ ایي اهش ثب تبسیس کویتِ سبهبًذّی ٍغَل هغبلجبت دس حبل پیگیشی هیثبضذ.

)6

ریسک مربًط بٍ عًامل بیه المللی ي یا تغییر مقررات ديلتی
پشداختي ثِ ایي سیسک دس ضشکتّبی ثیوِ ای ضبهل دٍ هقَلِ سگَالتَسی داخلی (هق شسات ثیو ِ هشک ضی ج.ا.ا ث ِ فٌ َاى ًْ بد ً بؽش) ٍ قشاسدادّ بی
پطتیجبًی خبسجی (قشاسدادّبی اتکبئی ثب ثیوِگشاى خبسجی) هی گشدد .دس هقَلِ داخلی ،فوذُ قَاًیٌی کِ دس سبلیبى اخی ش دس تخَش تح َالت فو ذُ ض ذُ
است ،ثحثّبی هشتجظ ثب قَاًیي ثیوِّبی ضخع ثبلث ٍ هبصاد سشًطیي هیثبضذ .دس ایي صهیٌِ ،ثیوِ سیٌب ثب ثشسسی ٍ اهکبى س ٌجی ایج بد ض جکِ حق َقی
ٍکال دس کلیِ ضقت صیشهجوَفِ ،اقذام ثِ سسیذگی ثِ پشًٍذُّبی هَجَد ًوَدُ تب اص تفسیش هتفبٍت قَاًیي دس هحبکن قضبئی جلَگیشی ًوبیذً .تیجِ هس تقین
ایي هَضَؿ ،پبسخگَئی یکسبى ٍ ایجبد ٍحذت سٍیِ دس کلیِ هشاحل سسیذگی ثِ پشًٍذُّبی حقَقی ثیوِّبی هزکَس جْت کبّص اضبفِ پشداختی ثَدُ است.
اص سبیش هَاسد قبثل ثحث دس هقَلِ داخلی هیتَاى ثِ هَضَؿ هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ اضبسُ ًوَدُ کِ ثبفث ثبال سفتي قیوت ثیوًِبه ِ ٍ ک بّص ق ذست خشی ذ
هطتشیبى ضذُ است .دس حبل حبضش ،ثیوِ هشکضی ج.ا.ا فْذُداس هسئَلیت سایضًیّبی الصم دس ایي خػَظ ثب دٍلت ٍ هجلس هحتشم ضَسای اسالهی ثَدُ تب ثب
حزف یب کبّص هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ ،ثبفث ثبصگطت اقجبل ثِ خشیذ دس هطتشیبى گشدد.
دس هقَلِ قشاسدادّبی پیطتیجبًی خبسجی هیتَاى ثِ هَضَؿ قشاسدادّبی اتکبئی کِ اهشی هشسَم ٍ الصم دس غٌقت ثیوِ هیثبضذ ،اض بسُ ًو َد .تحشک بت
اخیش دس غحٌِّبی سیبسی جْبى سجت خشٍج ثبصیگشاى اغلی ایي حَصُ اص کطَس ضذُ ٍ فالٍُ ثش ایجبد هَاًـ دس صهیٌِ فقذ قشاسدادّبی جذیذ ،هط کالتی دس
صهیٌِ پبسخگَئی ثِ تقْذات قشاسدادّبی پیطیي ًیض ثَجَد آٍسدُ است .افضایص ثیسٍیِ ًشخ اسص سجت ضذُ است تب ایجبد ضشکتّبی اتکبئی داخلی ثب تَجِ ثِ
ًبتَاًی دس اسائِ پطتیجبىّبی هبلی ثب هطکل هَاجِ ضذُ ٍ دس ًْبیت ،صهضهِ تأسیس کٌسشسیَم ثیوِگشی اتکبئی داخلی ثب ضشکت فق بالى غ ٌقت ثیو ِ ٍ ث ب
ًؾبست ثیوِ هشکضی ج.ا.ا ضٌیذُ ضذُ کِ فقبلیتّبیی ًؾیش ثیوِّبی اتکبئی ًفتکصّبی ایشاًی سا ثش فْذُ خَاٌّذ گشفت.

 )7ریسک تجاری
سیسک تجبسی سا هیتَاى دس ًبتَاًی یک ضشکت دس پبیذاسی دس غحٌِ سقبثت ،دس حفؼ ًشخ سضذ ٍ یب ثجبت هیضاى سَددّی دس کَتبُ هذت ی ب ثلٌ ذ ه ذت
تقشیف کشد .ضشکت ثیوِ سیٌب دس سبلّبی اخیش ثب تَجِ ثِ ثشسسی ٍ حزف قشاسدادّبی صیبىدُ ،تج ذیل داسای یّ بی غیشهَل ذ ث ِ هَل ذ ٍ تَج ِ ث ِ ثح ث
سشهبیِگزاسی ،سَددّی پبیذاسی داضتِ ٍ صیبى اًجبضتِ ضشکت دس حبل تجذیل ثِ سَد اًجبضتِ هیثبضذّ .وچٌیي هذیشیت ساّجشدی حبکن ثش ضشکت ثِ لحبػ
اتخبر سیبستّبی هشثَط ثِ ًشخ سضذ ٍ تقسین سَد ضشکت ٍ ًؾبست اکیذ ثش اجشای غحی آًْب ،هَججبت ایجبد سَد پبیذاس ثشای ضشکت سا فشاّن هیًوبیذ.
 )8اقبال مطتریان بٍ محصًالت جایگسیه
هحػَالت ثیوِای دس سشاسش دًیب ثب سٍیکشد حفبؽت ٍ اًتقبل سیسک اص هطتشیبى ثِ ضشکتّبی ثیوِای تقشیف ٍ پیبدُسبصی ضذُ ٍ اغَل ثبصاسیبثی آًْب ًی ض
ثش هجٌبی "ًیبص هطتشیبى ثِ کٌتشل ٍقبیـ خبسج اص کٌتشل" غَست هیگیشد .اص ایي سٍ ،هحػَل جبیگضیي ثشای هحػَالت ثیوِای دس هقٌ بی ف بم قبث ل تقشی ف
ًجَدُ ٍ تٌْب دس هَاسدی کِ هَضَؿ اًتقبل سیسک ثِ هسبئل هبلی هشتجظ ثبضذ ،اهکبى هقبیسِ ٍ جبیگضیٌی هحػَالت هبلی ثب ثیوِّ بی فو ش ٍ س شهبیِگ زاسی
هغشح هیگشدد .ثیوِّبی فوش ٍ سشهبیِگزاسی ثب تکیِ ثش خالءّبی هَجَد دس سبیش هحػَالت هبلی ًؾیش سپشدُّبی ثبًکی ،ثبصاس اٍساو ثْ بداس ٍ هس کَ ٍ ...
تقشیف ضذُ کِ ثب تَجِ ثِ ًَسبًبت هَجَد دس ایيگًَِ ثبصاسّب ،اقجبل هطتشیبى ثِ ثیوِّبی فوش سا ضبّذ خَاّذ ثَد .ثیوِ سیٌب ثب اس تفبدُ اص سیس ک ًَس بًبت
ثبصاسّبی هبلی ،ثب ایجبد جزاثیتّبیی ًؾیش تقشیف ًشخ سَد تضویٌی ،هقبفیتّبی هبلیبتی ٍ هضایبی جبًجی (ٍام ،ثیوِّبی دسهبًی ٍ  )...س قی دس ثبصاسی بثی ای ي
هحػَل ًوَدُ ٍ ثب اعالؿسسبًی گستشدُ ثِ هطتشیبى خَد ،سیسک هحػَالت جبیگضیي سا کبّص دادُ است.

 )9ریسک وقدیىگی
سیسک ًقذیٌگی سیسک ًجَد ٍجِ ًقذ ثشای ثبصپشداخت تقْذات ضشکت تقشیف ضذُ استً .بتَاًی ضشکتّبی ثیوِ ای جْت فشٍش هحػَالت ث ِ فل ل
گًَبگَى ،فذم دسیبفت ٍجَُ ًقذ ًبضی اص فقبلیتّبی ثیوِگشی یب افضایص ثیسٍیِ ّضیٌِّبی سشثبس ،کبّص کبسایی ضشکتّبی ثیوِای سا سجت ضذُ ٍ هَضَؿ
کبّص ًقذیٌگی ًوَد ضذیذی پیذا ًوَدُ است .ثیوِ سیٌب جْت هذیشیت ایي هَضَؿ ،اقذام ثِ ثبصتقشیف هحػَالت خَد دس قبلت پکیجّبی س ْلاالس تفبدُ
(ًؾیش هحػَالت اسائِ ضذُ دس "آح" ) کِ قبثلیت ًقذ فشٍضی ثبالیی سا داسًذً ،وَدُ ٍ اص سَی دیگش ،ثب ساُاًذاصی کویتِ ٍغ َل هغبلج بت ،س قی دس اف ضایص
ًقذیٌگی خَد ٍ استفبدُ اص ؽشفیتّبی سشهبیِگزاسی ثش هجٌبی ٍجَُ ًقذ ًوَدُ است.

