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ISO 31000:2018

Ön söz
ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) ümumdünya standartları orqanlarının (İSO
üzv qurumları) bir federasiyasıdır. Beynəlxalq Standartların hazırlanması işi
ümumiyyətlə İSO texniki komitələri vasitəsilə aparılır.Texniki komitənin qurulduğu bir
mövzu ilə maraqlanan hər bir üzv qurumun həmin komitədə təmsil olunmaq hüququ
vardır. Bu işdə İSO ilə əlaqəli beynəlxalq və hökumət təşkilatları da iştirak edirlər. İSO,
elektrotexnika standartlaşdırmasının bütün məsələlərində Beynəlxalq Elektrotexnika
Komissiyası (BEK) ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Bu sənədin hazırlanması üçün istifadə olunan prosedurlar və onun sonrakı saxlanılması
üçün nəzərdə tutulan prosedurlar İSO / BEK direktivləri, Hissə 1-də təsvir edilmişdir.
Xüsusilə sənədlərin hazırlanması üçün tələb olunan müxtəlif təsdiq meyarları fərqli İSO
sənədlərini qeyd etmək lazımdır. Bu sənəd İSO / IEC Direktivlərinin 2-ci hissəsinin
redaksiya qaydalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır (bax www.iso.org/directives).
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Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüquqlarının predmeti ola biləcəyinə diqqət
çəkilir. İSO bu və ya digər patent hüquqlarının müəyyənləşdirilməsinə görə məsuliyyət
daşımır. Sənədin hazırlanması zamanı müəyyən edilmiş hər hansı bir patent
hüququnun təfərrüatları Giriş və / və ya alınan patent bəyannamələrinin İSO siyahısında
olacaq (bax www.iso.org/patents).
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Bu sənəddə istifadə olunan hər hansı bir ticarət adı istifadəçilərin rahatlığı üçün verilən
məlumatlardır və təsdiq deyildir.
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Standartların könüllü xarakteri, uyğunluğun qiymətləndirilməsi ilə əlaqəli İSO-nun xüsusi
şərtləri və ifadələri, habelə İSO-nun tələblərinə əməl olunması barədə məlumat üçün
izahat üçün
Ticarətə Texniki maneələr (TTM) mövzusunda Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT)
prinsipləri aşağıdakılara baxır
URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Bu sənəd Risklərin idarə edilməsi üzrə İSO / TK 262 Texniki Komitəsi tərəfindən
hazırlanmışdır
Bu ikinci nəşr texniki baxımdan yenidən işlənmiş ilk nəşri (İSO 31000: 2009) ləğv edir və
əvəz edir.
Əvvəlki nəşrlə müqayisədə əsas dəyişikliklər aşağıdakılardır:

- müvəffəqiyyətinin əsas meyarları olan risklərin idarə edilməsi prinsiplərinin
nəzərdən keçirilməsi
- top menecment tərəfindən liderliyin vurğulanması və təşkilatın idarə
edilməsindən başlayaraq risk menecmentinin inteqrasiyası

- yeni təcrübələrin, biliklərin və təhlilin, prosesin hər mərhələsində proses elementlərinin,
hərəkətlərinin və nəzarətlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə səbəb ola biləcəyini
qeyd etməklə, risklərin idarə olunmasının təbiətinə daha çox diqqət yetirilməlidir.

LA

Yİ

H

Ə

- çox sayda ehtiyac və kontekstə uyğun açıq sistemlər modelinin saxlanmasına daha
çox diqqət yetirməklə məzmunun daha da asanlaşdırılması

Risklərin idarə edilməsi – Təlimatlar
1 Tətbiq sahəsi
Bu sənəddə təşkilatların üzləşdiyi risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təlimatlar verilir. Bu
təlimatların tətbiqi istənilən təşkilata və onun kontekstinə uyğunlaşdırıla bilər.
Bu sənəd hər hansı bir sənaye növünə və ya sektora aid deyil, bütün risk növlərini idarə
etmək üçün ümumi bir yanaşmanı təmin edir.
Bu sənəd təşkilatın bütün fəliyyəti müddətində istifadə edilə bilər və istənilən səviyyədə,
o cümlədən bütün səviyyələrdə qərar qəbul etmək üçün tətbiq oluna bilər.
2 Normativ istinadlar
Bu sənəddə normativ istinadlar yoxdur.

3 Terminlər və təriflər
Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər və təriflər tətbiq olunur.
İSO və BEK standartlaşdırma üçün istifadə üçün terminoloji məlumat bazalarını
aşağıdakı ünvanlarda saxlayır:
- ISO Online tarama platforması: http://www.iso.org/obp
- BEK Electropedia: http://www.electropedia.org saytında mövcuddur
3.1 risk
qeyri-müəyyənliyin hədəflərə təsiri
Giriş üçün 1 qeyd: Təsir gözlənilən nəticədən bir kənara çıxma. Müsbət, mənfi və ya hər
ikisi ola bilər və imkanlar və təhlükələrlə əlaqəli ola bilər, onları yarada və ya onlarla
nəticələnə bilər.
Giriş üçün 2 qeyd: Məqsədlərin fərqli cəhətləri və kateqoriyaları ola bilər və müxtəlif
səviyyələrdə tətbiq oluna bilər.
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3.2 risklərin idarə edilməsi
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Giriş üçün 3 qeyd: Risk adətən risk mənbələri (3.4), potensial hadisələr (3.5) və onların
nəticələri (3.6) və onların ehtimalı (3.7). baxımından ifadə edilir

Risklə əlaqədar bir təşkilatı istiqamətləndirmək və idarə etmək üçün əlaqələndirilmiş
fəaliyyət (3.1)
3.3 maraqlı tərəf
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qərar və ya fəaliyyətdən təsirlənən, təsirlənən və ya özlərini təsirləndirən şəxs və ya
təşkilat
Giriş üçün 1 qeyd: "maraqlı tərəf" termini "maraqlı tərəf" ə alternativ olaraq istifadə edilə
bilər.
3.4 risk mənbəyi
Tək və ya birləşərək risk yarada bilən element (3.1
3.5hadisə
müəyyən vəziyyətlərin meydana gəlməsi və ya dəyişməsi
Giriş üçün 1 qeyd: Bir hadisə bir və ya daha çox hadisəyə səbəb ola bilər və bir neçə
səbəbə və bir neçə nəticəyə səbəb ola bilər (3.6).
Giriş üçün qeyd 2: Bir hadisə, gözlənilməyən, baş verməyəcəyi gözlənilməyən bir şey
də ola bilər.
Giriş üçün 3 qeyd: Bir hadisə risk mənbəyi ola bilər.
3.6(Riskin) nəticəsi
məqsədlərə təsir edən bir hadisənin nəticəsi (3.5)

Giriş üçün 1 qeyd: Nəticə müəyyən və ya qeyri-müəyyən ola bilər və məqsədlərə
müsbət və ya mənfi birbaşa və ya dolayı təsir göstərə bilər.
Giriş üçün 2 qeyd: Nəticələr keyfiyyətcə və ya kəmiyyətlə ifadə edilə bilər.
Giriş üçün 3 qeyd: Hər hansı bir nəticə kaskad və kümülatif effektlər vasitəsilə
kəskinləşə bilər.
3.7ehtimal
bir şeyin baş vermə şansı
Giriş üçün 1 qeyd: Risklərin idarəolunması (3.2) terminologiyasında “ehtimal” sözü
obyektiv və ya subyektiv, keyfiyyətcə və ya kəmiyyət baxımından müəyyən edilmiş,
ölçülmüş və ya müəyyən edilmiş bir şeyin baş vermə şansını ifadə etmək üçün istifadə
olunur və ümumi terminlərdən və ya riyazi olaraq təsvir edilmişdir. (məsələn, ehtimal və
ya a-dan çox tezlik kimi verilmiş vaxt dövrü).
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Giriş üçün 2 qeyd: İngilis dilindəki "ehtimal" termini bəzi dillərdə birbaşa ekvivalentinə
malik deyildir; bunun əvəzinə "ehtimal" ifadəsinin ekvivalenti tez-tez istifadə olunur.
Lakin, İngilis dilində "ehtimal" çox vaxt riyazi bir termin kimi dar şəkildə şərh olunur.
Buna görə, risklərin idarə olunması terminologiyasında “ehtimal” bu məqsədlə istifadə
olunur

3.8nəzarət
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İngilis dilindən başqa bir çox dildə "ehtimal" termini ilə eyni geniş şərhə sahib olmalıdır.

Riski saxlayan və ya dəyişdirən tədbir (3.1)
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Giriş üçün 1 qeyd: İdarəetmə əməliyyatları, siyasət, cihaz, təcrübə və ya riskləri
saxlayan və ya dəyişdirən digər şərtlər və / və ya hərəkətlər daxildir, lakin bununla
məhdudlaşmır.
Giriş üçün 2 qeyd: İdarəetmə vasitələri həmişə nəzərdə tutulan və ya ehtimal olunan
dəyişdirici effekt verə bilməz.
4 Prinsiplər
Risklərin idarə edilməsində məqsəd dəyərin yaradılması və qorunmasıdır. Performansı
yaxşılaşdırır, yeniliyi təşviq edir və məqsədlərə çatmağı dəstəkləyir.
Şəkil 2-də göstərilən prinsiplər, effektiv və səmərəli risklərin idarə edilməsinin
xüsusiyyətləri, həmçinin, dəyəri barədə məlumat verir və niyyət və məqsədini izah edir.
Prinsiplər risklərin idarə edilməsi üçün əsasdır və təşkilatın risklərin idarə edilməsi
çərçivəsini və proseslərini qurarkən nəzərə alınmalıdır. Bu prinsiplər təşkilata
məqsədlərinə qeyri-müəyyənliyin təsirini idarə etməyə imkan verir.

Davamlı
təkmilləşdirmə
İnsan və
mədəniyyətlə
əlaqəli faktorlar

İnteqrasiya
olunmuş

Dəyərin
yaradılması
və
qorunması

Əlçatan
informasiya

Dinamik

Struktur və
əhatəli

Xüsusiləşdirilmiş
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Şəkil 2 – Prinsiplər
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Əhatəlilik

risklərin Effektiv idarə edilməsi Şəkil 2-nin elementlərini tələb edir və aşağıdakı
kimi izah edilə bilər.

LA

a) İnteqrasiya olunmuşdur

Risklərin idarə edilməsi bütün təşkilati işlərin tərkib hissəsidir.
b) Struktur və əhatəli

Risklərin idarə edilməsinə struktur və hərtərəfli yanaşma ardıcıl və müqayisə
olunan nəticələrə töhfə verir.
c) Xüsusiləşdirilmiş
Risklərin idarə edilməsi çərçivəsi və prosesi təşkilatın məqsədləri ilə əlaqəli xarici
və daxili kontekstinə uyğunlaşdırılmışdır.
d) Əhatə sahəsi
Maraqlı tərəflərin düzgün və vaxtında iştirakı onların biliklərini, görüşlərini və
fikirlərini nəzərə almağa imkan verir. Bu, məlumatlılıq və məlumatlı risk idarəçiliyi ilə
nəticələnir.
e) Dinamik
Bir təşkilatın xarici və daxili kontekstində dəyişikliklər olduqda risk yarana, dəyişə
və ya yox ola bilər. Risklərin idarə edilməsi bu dəyişiklikləri və hadisələri müvafiq
formada və vaxtda təxmin edir, aşkar edir, qəbul edir və cavab verir.

f) Ən yaxşı məlumat
Risklərin idarə edilməsi üçün daxil edilən məlumatlar tarixi və cari məlumatlara,
eləcə də gələcək gözləntilərə əsaslanır. Risklərin idarə edilməsi bu məlumatlar və
gözləntilərlə əlaqəli hər hansı bir məhdudiyyət və qeyri-müəyyənliyi nəzərə alır.
Məlumat vaxtında, aydın və müvafiq tərəflər üçün əlçatan olmalıdır.
g) İnsan və mədəni amillər
İnsan davranışı və mədəniyyəti hər səviyyədə və mərhələdə risk idarəçiliyinin
bütün aspektlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
h) Davamlı inkişaf
Risklərin idarə edilməsi daim öyrənmə və təcrübə yolu ilə təkmilləşdirilir
Çərçivə
5.1 Ümumi müddəalar

Yİ
H

Ə

Risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin məqsədi, risk menecmentinin əhəmiyyətli
fəaliyyət və funksiyalara inteqrasiyasında təşkilata kömək etməkdir. Risklərin idarə
edilməsinin səmərəliliyi təşkilatın idarə edilməsindən, o cümlədən qərar qəbul
etməsindən asılı olacaq. Bunun üçün maraqlı tərəflərin, xüsusən də yüksək rəhbərliyin
dəstəyi tələb olunur.
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Çərçivə inkişafı təşkilat daxilində risklərin idarə edilməsini, strukturunu, həyata
keçirilməsini, qiymətləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini əhatə edir. Şəkil 3 bir
çərçivənin komponentlərini göstərir.

İnteqrasiya

Təkmilləşdirmə

Quruluşu/dizaynı

Liderlik və
öhdəliklər

Qiymətləndirmə.

Şəkil 3 – Çərçivə

Həyata keçirmək

Təşkilat mövcud risk idarəetmə təcrübələrini və proseslərini qiymətləndirməli,
boşluqları qiymətləndirməli və bu boşluqları çərçivədə təhlil etməlidir.
Çərçivənin komponentləri və iş üsulları təşkilatın ehtiyaclarına
uyğunlaşdırılmalıdır.
5.2 Liderlik və öhdəliklər
Mümkün olduqda idarəedici və nəzarət orqanları risk menecmentinin bütün təşkilati
fəaliyyətlərə inteqrasiya olmasını təmin etməli və liderlik və öhdəlik nümayiş etdirməlidir:
- Çərçivənin bütün komponentlərini tənzimləmək və həyata keçirmək;
- Risklərin idarəolunması yanaşmasını, fəaliyyət planını və ya istiqamətini müəyyən
edən bəyanat və ya siyasət müəyyən etmək;
- Risklərin idarə olunması üçün lazımi resursların ayrılmasını təmin etmək;
- təşkilat daxilində müvafiq səviyyələrdə səlahiyyət, məsuliyyət və cavabdehlik. Bu,
təşkilata kömək edəcək:
- Risk idarəçiliyini məqsədləri, strategiyası və mədəniyyəti ilə uyğunlaşdırmaq;
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- bütün öhdəlikləri, habelə könüllü öhdəliklərini müəyyən etmək və həll etmək;

Yİ
H

- risk meyarlarının işlənib hazırlanması üçün tətbiq oluna bilən və ya edilə bilməyəcəyi
risklərin miqdarını və növlərini müəyyən etmək, onların təşkilat və maraqlı tərəflərə
çatdırılmasını təmin etmək;
- Risk menecmentinin dəyərini təşkilata və maraqlı tərəflərə çatdırmaq;
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- risklərin sistemli izlənməsini təşviq etmək;

- risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin təşkilatın kontekstinə uyğun qalmasını təmin
etmək.
Yuxarı rəhbərlik risklərin idarə edilməsinə nəzarət edir, nəzarət orqanları isə risklərin
idarə edilməsinə nəzarət edir. Nəzarət orqanları adətən aşağıda qeyd olunanları
gözləyir və ya tələb edir:
- Təşkilatın məqsədlərini müəyyənləşdirərkən risklərin adekvat nəzərə alınmasını təmin
etmək;
- məqsədlərinə nail olmaq üçün təşkilatın qarşılaşdığı riskləri anlamaq;
- Bu cür riskləri idarə edən sistemlərin tətbiq olunmasını və səmərəli işləməsini təmin
etmək;
- bu cür risklərin təşkilatın məqsədləri kontekstində uyğunluğunu təmin etmək;
- bu cür risklər və onların idarə edilməsi barədə məlumatların düzgün şəkildə
çatdırılmasını təmin etmək.
5.3 İnteqrasiya
Risklərin idarə edilməsinin inteqrasiya edilməsi təşkilati strukturu və onun kontekstini
başa düşməyə əsaslanır. Strukturlar təşkilatın məqsədindən, hədəflərindən

vəmürəkkəbliyindən asılı olaraq fərqlənir. Risk təşkilatın strukturunun hər hissəsində
idarə olunur. Bir təşkilatda hər kəs risklərin idarə edilməsinəməsuliyyət daşıyır.
İdarəetmə, təşkilatın gedişatını, xarici və daxili əlaqələrini və məqsədinə çatmaq üçün
lazım olan qaydaları, prosesləri və təcrübələri istiqamətləndirir.
İdarəetmə strukturları idarəetmənin istiqamətini istənilən fəaliyyət səviyyəsinə və
uzunmüddətli yaşamağa nail olmaq üçün tələb olunan strategiyaya və əlaqəli
məqsədlərə çevirir. Bir təşkilat daxilində risklərin idarə edilməsi öhdəliklərinin və nəzarət
funksiyalarının müəyyən edilməsi təşkilatın idarə edilməsinin tərkib hissələridir.
Risk menecmentini bir təşkilata inteqrasiya etmək dinamik və ardıcıl bir prosesdir və
təşkilatın ehtiyaclarına və mədəniyyətinə uyğunlaşdırılmalıdır. Risklərin idarə edilməsi
təşkilatın məqsəd, idarəetmə, liderlik və öhdəlik, strategiya, hədəf və əməliyyatlarının bir
hissəsi olmalıdır.
5.4 Dizayn
5.4.1 Təşkilatı və onun məzmununu başa düşmək

Ə

Risklərin idarə olunması çərçivəsini tərtib edərkən təşkilat xarici və daxili kontekstini
təhlil etməli və başa düşməlidir.
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Təşkilatın xarici kontekstini araşdırmaq aşağıdakıları əhatə edə bilər, lakin bununla
məhdudlaşmır:
- beynəlxalq, milli, regional və ya yerli olsun, sosial, mədəni, siyasi, hüquqi, tənzimləmə,
maliyyə, texnoloji, iqtisadi və ekoloji amillər;
- təşkilatın məqsədlərinə təsir göstərən əsas amillər və istiqamətlər;
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- xarici maraqlı tərəflərin münasibətləri, qavrayışları, dəyərləri, ehtiyacları və gözləntiləri;
- müqavilə münasibətləri və öhdəlikləri;
- şəbəkələrin və asılılıqların mürəkkəbliyi.
Təşkilatın daxili kontekstini araşdırmaq aşağıdakıları əhatə edə bilər, lakin bununla
məhdudlaşmır:
- Vizyon, missiya və dəyərlər;
- idarəetmə, təşkilati quruluş, vəzifə və öhdəlik;
- strategiya, məqsədlər və siyasətlər;
- təşkilatın mədəniyyəti;
- təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş standartlar, təlimatlar və modellər;
- Resurslar və bilik baxımından başa düşülən qabiliyyətlər (məs: kapital, vaxt, insanlar,
əqli mülkiyyət, proseslər, sistemlər və texnologiyalar);
- məlumat, informasiya sistemləri və məlumat axını;
- Fikir və dəyərləri nəzərə alınmaqla daxili maraqlı tərəflərlə münasibətlər;
- müqavilə münasibətləri və öhdəlikləri;

- qarşılıqlı asılılıq və qarşılıqlı əlaqə.
5.4.2 Risklərin idarə olunması ilə bağlı öhdəliklərin icrası
Lazımi hallarda idarəedici qurumlar və nəzarət orqanları, risklərin idarə edilməsinə dair
təşkilatın məqsədlərini və öhdəliklərini aydın şəkildə ifadə edən bir siyasət, bir bəyanat
və ya digər formada davamlı idarəetmə öhdəliklərini nümayiş etdirməlidirlər. Öhdəlik
aşağıdakıları əhatə etməlidir, lakin bununla məhdudlaşmır:
- təşkilatın riskin idarə edilməsi üzrə məqsədivə hədəfləri və digər siyasətləri ilə
əlaqəsini;
- risk menecmentinin təşkilatın ümumi mədəniyyətinə inteqrasiyası ehtiyacının
gücləndirilməsi;
- Risklərin idarə edilməsinin əsas iş fəaliyyətinə və qərar qəbul edilməsinə
istiqamətləndirilməsini;
- səlahiyyətlər, məsuliyyət və hesabatlılıq;
- zəruri resursları təmin etmək;
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- ziddiyyətli məqsədlərin necə həll edildiyi;
- təşkilatın fəaliyyət göstəricilərinintəşkilat daxili ölçülməsi və bildirilməsi;
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- nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi.

Risklərin idarə edilməsi ilə bağlı öhdəlik təşkilat daxilində və ehtiyac oldyuqda maraqlı
tərəflərə çatdırılmalıdır.
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5.4.3 Təşkilati rolların, səlahiyyətlərin, məsuliyyətlərin və öhdəliklərin təyin
edilməsi
Mümkün olduqda alı idarəedici və nəzarət orqanları risklərin idarə olunması ilə bağlı
müvafiq vəzifələr üçün səlahiyyətlərin, məsuliyyətlərin və hesabatların verilməsini təmin
etməvə təşkilatın bütün səviyyələrinə çatdırmalı və aşağıdakıları etməlidir:
- Risklərin idarə olunmasının əsas məsuliyyət olduğunu vurğulamalıdır;
- riskləri idarə etmək səlahiyyətinə və öhdəliklərinə sahib olan şəxsləri
müəyyənləşdirməlidir (risk sahibləri).
5.4.4 Resursların bölüşdürülməsi
Lazımi hallarda idarəedici və nəzarət orqanları risklərin idarə olunması üçün müvafiq
mənbələrin ayrılmasını təmin etməlidir ki, bunlara aşağıdakılar da daxil ola bilər, lakin
bunlarla məhdudlaşmır.
- insanlar, bacarıqlar, təcrübə və səriştə;
- təşkilatın risklərin idarə olunması üçün istifadə ediləcək proseslər, metod və vasitələr;
- sənədləşdirilmiş proseslər və prosedurlar;
- məlumat və bilik idarəetmə sistemləri;
- peşəkar inkişaf və təlim ehtiyacları.

Təşkilat mövcud resursların imkanlarını və məhdudiyyətlərini nəzərə almalıdır.
5.4.5 Kommunikasiya və məsləhətləşmənin qurulması
Təşkilat, risk çərçivəsini dəstəkləmək və risklərin idarə edilməsinin effektiv tətbiqini
həyata keçirmək üçün kommunikasiya və məsləhətləşmələrə təsdiq edilmiş bir yanaşma
yaratmalıdır. Kommunikasiya fəaliyyətlərinə və ya hədəflərə təsir edən hədəf auditoriya
ilə məlumat mübadiləsini nəzərdə tutur.
Kommunikasiya və məsləhətləşmə metodları və mövzusu uyğun olduqda maraqlı
tərəflərin gözləntilərini əks etdirməlidir.
Əlaqə və məsləhətləşmələr müvafiq vaxtlarda aparılmalı və müvafiq məlumatların
toplanmasının, birləşdirilməsinin, sintez edilməsinin və lazım olduğu təqdirdə
paylanmasının, həmçinin,rəy verildiyini və təkmilləşdirilməsinin həyata keçirildiyini təmin
etməlidir.
5.5 İcra
Təşkilat risklərin idarə edilməsi çərçivəsini aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçirməlidir:
- vaxt və resurslar daxil olmaqla uyğun bir plan hazırlamaq;
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Ə

- təşkilat daxilində, harada və necə fərqli qərarlar qəbul edildiyini və kim tərəfindən təyin
olunduğunu müəyyən etmək;
- zəruri hallarda tətbiq olunan qərar qəbuletmə proseslərinin dəyişdirilməsi;
- Təşkilatın risklərin idarə edilməsi ilə bağlı tənzimləmələrinin aydın şəkildə başa
düşülməsini və tətbiq edilməsini təmin etmək
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Çərçivənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi və
məlumatlandırılmasını tələb edir.
Bu, təşkilatlara qərarların qəbul edilməsində qeyri-müəyyənliyi açıq şəkildə həll etməyə
imkan verir, eyni zamanda yaranan kimi yeni və ya sonrakı qeyri-müəyyənliyin nəzərə
alınmasını təmin edir.
Düzgün hazırlanmış və həyata keçirilmiş risk idarəetmə sistemi, risklərin idarə edilməsi
prosesinin təşkilat daxilindəki bütün fəaliyyətlərin, o cümlədən qərarların qəbul
edilməsini, xarici və daxili kontekstlərdə dəyişikliklərin olacağını adekvat olaraq təmin
edir.
5.6 Qiymətləndirmə
Risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün təşkilat:
- Risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin fəaliyyətini məqsədinə, həyata keçirmə planlarına,
göstəricilərinə və gözlənilən davranışlarına uyğun olaraq vaxtaşırı ölçmək;
- təşkilatın məqsədlərinə çatmağa dəstək vermək üçün uyğun olub olmadığını
müəyyənləşdirmək.
5.7 Təkmilləşdirmə
5.7.1 Uyğunlaşma

Təşkilat daima risklərin idarə edilməsi çərçivəsini izləməli və xarici və daxili
dəyişikliklərinə uyğunlaşdırmalıdır. Bununla təşkilat öz dəyərini artıra bilər.
5.7.2 Davamlı təkmilləşdirmə
Təşkilat, risklərin idarə edilməsi çərçivəsinin uyğunluğunu, adekvatlığını və effektivliyini
və risklərin idarə edilməsi prosesinin inteqrasiyasını daim təkmilləşdirməlidir.
Müvafiq boşluqlar və ya yaxşılaşdırma imkanları aşkar edildikdə, təşkilat planlar və
tapşırıqlar hazırlamalı və həyata keçirilməli olanlara tapşırılmalıdır. Bir dəfə həyata
keçirildikdən sonra bu təkmilləşdirmələr risk menecmentinin inkişafına töhfə verməlidir.
6 Proses
6.1 Ümumi müddəalar
Risklərin idarə edilməsi prosesi risklərin kommunikasiyası, konsultasiyası, kontextin
qurulması və qiymətləndirilməsi, risklərə qarşı tədbirlərin görülməsi, monitorinqi, təhlil
olunması, qeydə alınması və məlumatlandırılması ilə əlaqəli siyasət, prosedur və
təcrübələrin sistematik tətbiqini əhatə edir.

Ə

Bu proses Şəkil 4-də göstərilmişdir.
Risklərin idarə edilməsi prosesi idarə etmənin və qərarların qəbul edilməsinin
inteqrasiya olunmalıdır.
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əhəmiyyətli hissəsi olmalı və təşkilatın proseslərinə, əməliyyatlarına və strukturuna
Bir təşkilat daxilində risklərin idarə edilməsi prosesinin bir neçə tətbiqi ola bilər. Bu
tətbiqlər daxil və xarici kontekstə uyğun olmalı və təşkilatın məqsədlərinənail olmaq
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üçün müvafiq olaraq tənzimləməlidir.

İnsan davranışının dinamik və dəyişkən təbiəti risklərin idarə edilməsi prosesinin bütün
mərhələlərində nəzərə alınmalıdır.

Risklərin idarə edilməsi prosesinin əsasən ardıcıl proses kimi təqdim olunur, lakin
təcrübədə təkrarlayıcı olduğu görünür.
6.2 Kommunikasiya və məsləhət
Rabitə və məsləhətləşmələrin məqsədi vacib riski, qərarların niyə lazım olduğunu və
xüsusilə də hərəkətlərini başa düşməkdən ibarətdir.
Kommunikasiya risklıəri başa düşmək və məlumaqtlılığı artırmaq məqsədi daşıyır.
Konsultasiya isə qərar vermək üçün məlumatların və rəylərin alınması məqsədini
daşıyır.
BUnlar arasında sıx koordinasiya məlumatların dəqiq, vaxtında, uyğun, düzgün, və başa
düşülən şəkildə mübadiləsini təmin etməli, həmçinin, məlumatların konfidensiallığını və
inteqrasiyasını, o cümlədən fərdlərin məxfilik hüquqlarını nıəzərə almalıdır.
Müvafiq daxili və xarici tərəflərlə kommunikasiya və konsultasiya risklərin idarə edilməsi
prosesinin bütün mrəhələlərində həyata keçirilməlidir.

Əlaqə və məsləhət məqsədləri:
- Risklərin idarə edilməsi prosesinin hər bir addımında fərqli təcrübə sahələrini bir yerə
toplamaq;
- Risk meyarlarının müəyyən edilməsində və riskıərin qiymətləndirilməsində fərqli
görüşlərin nəzərə alınması .
-Nəzarət

və

qərar

risklərini

asanlaşdırmaq

üçün

kifayət

qədər

məlumatların

toplanmasıriskdən təsirlənənlər arasında inklüzivlik və mülkiyyət hissi yaratmaq.
6.3 Tətbiq sahəsi, kontekst və meyarlar
6.3.1 Ümumi müddəalar
Tətbiq Sahəsinin, kontekstin və meyarların yaradılmasında məqsəd effektiv risk
qiymətləndirməsini və müvafiq riskin aradan qaldırılmasını təmin etməklə risklərin idarə
edilməsi prosesini tənzimləməkdir. Sahə, kontekst və meyarlar prosesin əhatə dairəsini
müəyyənləşdirməyi və xarici və daxili konteksti başa düşməyi özündə cəmləşdirir.
6.3.2 Tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi
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Təşkilat risk idarəetmə fəaliyyətinin əhatə sahəsini müəyyənləşdirməlidir.
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Risklərin idarə edilməsi prosesi müxtəlif səviyyələrdə tətbiq oluna biləcəyi üçün
(məsələn, strateji, əməliyyat, proqram, layihə və ya digər fəaliyyətlər), nəzərdən
keçirilən sahə, nəzərdən keçirilməli olan müvafiq məqsədlər və onların təşkilat
məqsədləri ilə uyğunlaşdırılması barədə aydın olmaq vacibdir. .
Yanaşmanı planlaşdırarkən mülahizələrə aşağıdakılar daxildir:
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- qəbul edilməli olan məqsəd və qərarlar;

- prosesin hər bir addımından gözlənilən nəticələr;
- vaxt, məkan, xüsusi daxilolmalar və istisnalar;
- müvafiq risk qiymətləndirmə vasitələri və metodları;
- tələb olunan resurslar, məsuliyyət və qeydlər;
- digər layihələr, proseslər və fəaliyyətlərlə münasibətlər.
6.3.3 Xarici və daxili kontekst
Xarici və daxili kontekst təşkilatın məqsədlərini müəyyənləşdirməyə və əldə etməyə
çalışdığı mühitdir.
Risklərin idarə edilməsi prosesinin konteksti təşkilatın işlədiyi xarici və daxili mühitin
anlaşılmasından qurulmalı və risklərin idarə edilməsi prosesinin tətbiq ediləcəyi
fəaliyyətin spesifik mühitini əks etdirməlidir.
Konteksti başa düşmək vacibdir, çünki:
- Risklərin idarə edilməsi təşkilatın məqsəd və fəaliyyətləri kontekstində baş verir;
- təşkilati amillər risk mənbəyi ola bilər;

- Risklərin idarə edilməsi prosesinin məqsədi və əhatə dairəsi bütövlükdə təşkilatın
məqsədləri ilə əlaqəli ola bilər.
Təşkilat 5.4.1-də göstərilən amilləri nəzərə alaraq risklərin idarə edilməsi prosesinin
xarici və daxili kontekstini yaratmalıdır.
6.3.4 Risk meyarlarının müəyyən edilməsi
Təşkilat hədəflərə uyğun götürə biləcəyi və ya bilməyəcəyi risk miqdarını və növünü
təyin etməlidir. Həm də riskin əhəmiyyətini qiymətləndirmək və qərar qəbuletmə
proseslərini dəstəkləmək üçün meyarları müəyyənləşdirməlidir. Risk meyarları risklərin
idarə edilməsi çərçivəsinə uyğunlaşdırılmalı və nəzərə alınan fəaliyyətin konkret
məqsədinə və həcminə uyğunlaşdırılmalıdır. Risk meyarları təşkilatın dəyərlərini,
məqsədlərini və mənbələrini əks etdirməli və risklərin idarə edilməsi ilə bağlı siyasət və
bəyanatlara uyğun olmalıdır. Meyarlar təşkilatın öhdəlikləri və maraqlı tərəflərin fikirləri
nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir.
Risk meyarları risk qiymətləndirmə prosesinin əvvəlində qurulmalı olsa da, dinamikdir və
lazım olduqda daim nəzərdən keçirilməli və dəyişdirilməlidir.
Risk meyarlarını təyin etmək üçün aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
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- Nəticələrə və məqsədlərə təsir edə biləcək qeyri-müəyyənliyin xarakteri və növü (həm
maddi, həm də qeyri-maddi);
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- nəticələrin (həm müsbət, həm də mənfi) və ehtimalın necə müəyyən ediləcəyi və
ölçülməsi;
- zamanla əlaqəli amillər;
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- ölçmələrin istifadəsində ardıcıllıq;

- risk səviyyəsinin necə müəyyənləşdiriləcəyi;
- çoxlu risklərin birləşməsi və ardıcıllığı necə nəzərə alınacaq;
- təşkilatın gücü.

6.4 Risklərin qiymətləndirilməsi
6.4.1 Ümumi müddəalar
Risklərin qiymətləndirilməsi risklərin müəyyənləşdirilməsi, risklərin təhlili və risklərin
qiymətləndirilməsininümumi prosesidir.
Risklərin qiymətləndirilməsi sistemli, iterativ və birgə şəkildə, maraqlı tərəflərin bilik və
fikirlərini əsas götürərək aparılmalıdır. Zəruri hallarda əldə edilən ən doğru
məlumatlardan, ehtiyac olduqda əlavə sorğulardan istifadə etməlidir.
6.4. 2 Risklərin müəyyənləşdirilməsi(identifikasiyası)
Risklərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi məqsədlərinə çatan bir təşkilata kömək edə
biləcək və ya qarşısını ala biləcək riskləri tapmaq, tanımaq və təsvir etməkdir. Müvafiq,
uyğun və aktual məlumatlar risklərin müəyyən edilməsində vacibdir.

Təşkilat bir və ya daha çox məqsədə təsir göstərə biləcək qeyri-müəyyənliyi
müəyyənləşdirmək üçün bir sıra üsullardan istifadə edə bilər. Aşağıdakı amillər və bu
amillər arasındakı əlaqə nəzərə alınmalıdır:
- maddi və qeyri-maddi risk mənbələri;
- səbəblər və hadisələr;
- təhdid və imkanlar;
- zəifliklər və imkanlar;
- xarici və daxili kontekstdə dəyişikliklər;
- yaranan risklərin göstəriciləri;
- aktivlərin və ehtiyatların xarakteri və dəyəri;
- nəticələr və məqsədlərə təsiri;
- bilik məhdudluğu və məlumatın etibarlılığı;
- zamanla əlaqəli amillər;
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- əlaqəli tərəflərin qərəzləri, fərziyyələri və inancları.

6.4.3 Risklərin təhlili
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Təşkilat, mənbələrinin nəzarətində olub-olmamasından asılı olmayaraq riskləri
müəyyənləşdirməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, maddi və qeyri maddi nəticələrə səbəb ola
bilən bir və ya bir neçə yekun nəticələr ola bilər.
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Riskin təhlilinin məqsədi riskin təbiətini və onun xüsusiyyətlərini, uyğun olduqda risk
səviyyəsini də anlamaqdır. Risk təhlili qeyri-müəyyənliklərin, risk mənbələrinin,
nəticələrinin, ehtimalının, hadisələrin, ssenarilərin, nəzarətlərin və onların effektivliyinin
ətraflı nəzərdən keçirilməsini əhatə edir. Bir hadisə bir çox səbəb və nəticəyə səbəb ola
bilər və çox məqsədə təsir göstərə bilər.
Riskin təhlili, təhlilin məqsədindən, məlumatın əlçatanlığından və etibarlılığından və
mövcud mənbələrdən asılı olaraq müxtəlif dərəcələrdə və mürəkkəbliklə aparıla bilər.
Təhlil üsulları, vəziyyətdən və nəzərdə tutulan istifadədən asılı olaraq keyfiyyət,
kəmiyyət və ya bunların birləşməsi ola bilər.
Risk təhlili aşağıdakı amilləri nəzərə almalıdır:
- hadisələrin və nəticələrin olma ehtimalı;
- nəticələrin xarakteri və miqyası;
- mürəkkəblik və əlaqə;
- zamanla əlaqəli amillər və dəyişkənlik;
- mövcud nəzarətin səmərəliliyi;
- həssaslıq və etimad səviyyəsi.

Risk təhlilinə fikir, qərəz, risk anlayışları və mülahizələr arasında fikir ayrılığı təsir
göstərə bilər. Əlavə təsirlər istifadə olunan məlumatların keyfiyyəti, edilən fərziyyələr və
istisnalar, texnikanın hər hansı bir məhdudiyyəti və necə yerinə yetirilməsidir. Bu təsirlər
nəzərə alınmalı, sənədləşdirilməli və qərar qəbul edənlərə məlumat verilməlidir.
Çox qeyri-müəyyən hadisələri kəmiyyət baxımından ifadə etmək çətin ola bilər.
Hadisələri ağır nəticələrlə təhlil edərkən bu bir problem ola bilər. Belə hallarda, üsulların
birləşməsindən istifadə ümumiyyətlə daha çox məlumat verir.
Risk təhlili riskin qiymətləndirilməsində, riskə qarşı hansı tədbirlərin görüldüyü və necə
nəticə verəcəyini və riskin aradan qaldırılması üçün ən uyğun strategiya və metodları
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Nəticələr seçimlərin edilməsini və müxtəlif növ risk
səviyyələrini əhatə edən qərarları müəyyən edir.
6.4.4 Risklərin qiymətləndirilməsi
Risk qiymətləndirməsinin məqsədi qərarları dəstəkləməkdir. Risklərin qiymətləndirilməsi
əlavə tədbirlərin tələb olunduğu yerləri müəyyənləşdirmək üçün risk analizinin
nəticələrini müəyyən edilmiş risk meyarları ilə müqayisə etməyi əhatə edir.

- bundan sonra heç nə etməmək;
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Bu qərara səbəb ola bilər:
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- Risk müalicəsi variantlarını nəzərdən keçirmək;

- Riskləri daha yaxşı başa düşmək üçün əlavə təhlil aparmaq;
- Mövcud nəzarəti qorumaq;
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- məqsədlərə yenidən baxmaq.

Qərarlarda daha geniş kontekst və xarici və daxili maraqlı tərəflər üçün faktiki və qəbul
edilən nəticələr nəzərə alınmalıdır.
Risk qiymətləndirməsinin nəticəsi qeyd olunmalı, məlumatlandırılmalı və sonra təşkilatın
müvafiq səviyyələrində təsdiqlənməlidir.

6.5 Riskə qarşı görülən tədbirlər
6.5.1 Ümumi müddəalar
Riskə qarşı görülən tədbirlərin məqsədi risklə bağlı seçimləri müəyyən edib həyata
keçirməkdir.
Risk ardıcıl prosesləri əhatə edir:
- riskin aradan qaldırılması üçün variantları formalaşdırmaq və seçmək;
- riskin aradan qaldırılmasını planlaşdırmaq və həyata keçirmək;
- görüləcək tədbirlərin effektivliyini qiymətləndirmək;
- qalıq riskin məqbul olub olmadığına qərar vermək;
- məqbul deyilsə, sonrakı tədbirləri yerinə yetirmək.

6.5.2Riskin qarşısının alınması seçimlərinin müəyyən edilməsi
Ən uyğun seçimlər müvafiq xərclər, səylər və ya icra çatışmazlıqları ilə bağlı
məqsədlərə çatmaqla əldə edilən potensial fayda balansını ehtiva edir.
Risk aradan qaldırılması variantları mütləq qarşılıqlı və ya hər vəziyyətdə uyğun deyildir.
Risklərin aradan qaldırılması üçün seçimlər aşağıdakılardan birini və ya bir neçəsini
əhatə edə bilər:
- riskə səbəb olan fəaliyyətə başlamamaq və ya davam etməmək qərarı verərək riskdən
yayınmaq;
- fürsət əldə etmək üçün risk almaq və ya artırmaq;
- risk mənbəyini aradan qaldırmaq;
- ehtimalın dəyişdirilməsi;
- nəticələrin dəyişdirilməsi;
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- məlumatlı qərarla riskin tutulması.
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- riskləri bölüşmək (məsələn, müqavilələr vasitəsilə, sığorta almaq);

Risklərin qarşısının alınması üçün əsaslandırma iqtisadi mülahizələrdən daha genişdir
və təşkilatın bütün öhdəliklərini, könüllü öhdəlikləri və maraqlı tərəflərin fikirlərini nəzərə
almalıdır. Risklərin qarşısının alınması variantlarının seçilməsi təşkilatın məqsədlərinə,
risk meyarlarına və mövcud mənbələrə uyğun olaraq aparılmalıdır.
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Riskin qarşısının alınması üsullarını seçərkən təşkilat maraqlı tərəflərin rolunu,
qavranışlarını, potensial iştirakını və onlarla ünsiyyət və məsləhətləşmələrin ən uyğun
yollarını nəzərə almalıdır. Eyni dərəcədə təsirli olsa da, riskin qarşısının alınması bəzi
maraqlı tərəflər üçün digərlərindən daha məqbul ola bilər.
Diqqətlə hazırlanıb tətbiq olunsa da, risk qarşısının alınması gözlənilən nəticələrə səbəb
olmaya bilər və gözlənilməz nəticələr əldə oluna bilər. Müxtəlif üsulların təsirli olmasına
və təmin edilməsinə təminat vermək üçün monitorinq və təhlil riskin qarşısının
alınmasının həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi olmalıdır.
Riskin qarşısının alınmasını idarə edilməsi ilə bağlı yeni risklər də baş verə bilər
Riskin qarşısının alınması variantları olmadıqda və ya variantlar riski kifayət qədər
dəyişməzsə, risk qeyd olunmalı və davamlı surətdə nəzərdən keçirilməlidir.
Qərar qəbul edənlər və digər maraqlı tərəflər riskin qarşısı alındıqdan sonra mümkün
riskilərn xarakteri və dərəcəsi barədə məlumatlı olmalıdırlar. Qalıq risk sənədləşdirilməli,
monitorinq aparılıb təhlil edilməli, və lazım gəldikdə, aradan qaldırılmalıdır.
6.5.3 Riskin qarşısının alınması planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi
Riskin qarşısının alınması planlarının məqsədi seçilmiş üsulların necə həyata
keçiriləcəyini, tənzimlənmələrin cəlb olunanlar tərəfindən başa düşülməsi və həyata
keçirilməsinin izlənməsini təmin etməkdir. Planında riskin qarşısının alınması qaydası
dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.

Planlar müvafiq maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək təşkilatın idarəetmə planlarına və
proseslərinə inteqrasiya olunmalıdır.
Planda verilən məlumatlara aşağıdakılar daxil edilməlidir:
- riskin qarşısının alınması seçimlərini, o cümlədən əldə ediləcək faydaların
əsaslandırılması;
- planın təsdiqlənməsi və həyata keçirilməsi üçün öhdəlik və məsuliyyət daşıyanlar;
- təklif olunan tədbirlər;
- Ehtimallar daxil olmaqla, tələb olunan resurslar
- fəaliyyətin qiymətləndirilməsi;
- məhdudiyyətlər;
- tələb olunan hesabat və monitorinq;
- tədbirlərin görülməsi və başa çatdırılması .
6.6 Monitorinq və təhlil
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Monitorinqin və nəzərdən keçirilmənin məqsədi proses dizaynının, həyata keçirilməsinin
və nəticələrinin keyfiyyəti və effektivliyini təmin etmək və yaxşılaşdırmaqdır. Davamlı
monitorinq və risklərin idarə edilməsi prosesinin və onun nəticələrinin vaxtaşırı nəzərdən
keçirilməsi məsuliyyətləri dəqiq müəyyənləşdirilmiş risk idarəetmə prosesinin
planlaşdırılmış hissəsi olmalıdır.
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Monitorinq və baxış prosesin bütün mərhələlərində baş verməlidir. Monitorinq və
nəzərdən keçirmə planlaşdırma, məlumat toplamaq və təhlil etmək, nəticələrin qeyd
edilməsi və rəylərin verilməsini əhatə edir.
Monitorinqin və yoxlamanın nəticələri təşkilatın fəaliyyətinin idarə edilməsi, ölçmə və
hesabat fəaliyyətləri daxilində nəzərə alınmalıdır.
6.7 Qeydə alma və hesabat vermə
Risklərin idarə edilməsi prosesi və onun nəticələri müvafiq mexanizmlər vasitəsi ilə
sənədləşdirilməli və bildirilməlidir. Qeydiyyat və hesabatın məqsədi:
- Təşkilat daxilində risklərin idarə edilməsi fəaliyyətləri və nəticələri barədə məlumat
vermək;
- qərar qəbul etmək üçün məlumat vermək;
- Risklərin idarə edilməsi fəaliyyətini təkmilləşdirmək;
- risklərin idarə edilməsi fəaliyyətləri üçün məsuliyyətli və öhdəlik daşıyan şəxslər də
daxil olmaqla maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqəyə kömək etmək.
Sənədli məlumatların yaradılması, saxlanması və işlənməsi ilə bağlı qərarlar nəzərə
alınmalı, lakin bunlarla məhdudlaşmamalıdır: İstifadəsi, məlumatın dəqiqliyi, xarici və
daxili kontekst nəzərəalınmalıdır.
Hesabatın verilməsi təşkilatın idarəetməsinin ayrılmaz hissəsidir, maraqlı tərəflərlə
dialoqun keyfiyyətini artırmalı, rəhbərlik və nəzarət orqanlarına öz vəzifələrini yerinə

yetirmələrini dəstəkləməlidir. Hesabat vermək üçün nəzərə alınmalı amillər sırasına
aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:
- fərqli tərəflər və onların xüsusi məlumat ehtiyacları və tələbləri;
- hesabatın dəyəri, tezliyi və vaxtı;
- hesabat metodu;
- məlumatların təşkilat məqsədləri və qərar qəbulu ilə əlaqəsi
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