تدوین مدلی برای طراحی مدیریت ریسک عدم
رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی
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 در محیط کسب و کار امروزی قوانین ،دستورالعملها ،استانداردها و بخشنامهها با سرعتی باال در حال تغییر و به اجرا در می آیند ،نیاز
به همگام شدن با تغییرات نظارتی و اطمینان از تطبیق مداوم با آنها به عنوان اولویت اساسی بانکها ظاهر شده است.

 ریسک تطبیق عبارت است از قرار گرفتن بانکها در معرض جریمههای قانونی ،مصادره مالی و زیان های مادی ،که ناشی از عدم رعایت
در مطابقت با قوانین و مقررات سیستم بانکی ،بخشنامههای داخلی بانکها است .ریسک تطبیق به عنوان ریسک یکپارچگی نیز شناخته
می شود.
 عدم رعایت قوانین و مقررات میتواند بر شهرت برند بانک اثر بگذارد و تعداد مشتریان آن را کاهش دهد .عدم دقت کافی در
تراکنشها و نظارت بر مشتریان میتواند بانک را به رویههای دعوی پرهزینه و وقت گیر بکشاند .بسیاری از بانکها هنوز با مسائل
اساسی محیط کنترلی در خط دوم دفاعی مانند سواد تطبیق ،پاسخگویی ،مشوقهای عملکرد و فرهنگ ریسک دست و پنجه نرم میکنند.
 بانکها با افزایش پیچیدگی تطبیق ناشی از رشد مقررات مواجه هستند ،رویکردهای موقتی برای مدیریت تطبیق میتواند آنها را در
معرض ریسکهای قابل توجهی قرار دهد .به دلیل ماهیت و سطوح ریسکهای ذاتی ،بانکها باید یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق
داشته باشند که شناسایی ،نظارت و کنترل مؤثر ریسکهای تطبیق را که کل بانک با آن مواجه است ،انجام دهد.
 بانکها مقادیر زیادی از اطالعات مشتریان را مدیریت میکنند ،ذخیره سازی و مدیریت دادهها به عنوان یک پروژه مهم تطبیق میباشد
چون بایستی اطالعات محرمانه بماند.

 مدیریت ریسک تطبیق به عنوان نگرانیهای کلیدی کسب و کار در سراسر جهان ظاهر شده است .ریسک تطبیق یکی از بزرگترین
دغدغههای صنعت بانکداری در دنیای امروزی است.

عدم رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا توسط یک سازمان می تواند بر درآمد آن تأثیر بگذارد که می تواند منجر به از دست
دادن شهرت ،فرصت های تجاری و ارزش گذاری شود.
به طور سنتی ،مدیریت ریسک و مدیریت تطبیق به عنوان واحدهای جداگانه در نظر گرفته میشد .مدیران ریسک با شناسایی و
کاهش ریسک سروکار داشتند ،در حالی که مدیران تطبیق با حسابرسی تطبیق قوانین و مقررات سروکار داشتند.
افزایش الزامات تطبیق مستلزم یک استراتژی است که با مدیریت ریسک و اهداف شرکت ادغام شده باشد .مدیریت تطبیق
مبتنی بر ریسک به مدیران تطبیق این امکان را میدهد که ابتدا مهمترین ریسکهای تطبیق را شناسایی کنند و سپس کنترل-
هایی را برای کاهش این ریسکها پیشنهاد کنند.
چشم انداز تهدیدهای مدرن امروزی ،ریسک تطبیق ،ریسک امنیت سایبری ،ریسک تقلب ،ریسک تغییرات آب و هوا و ریسک
خارجی مانند کووید 19-میتواند تأثیر قابل توجهی بر روی نتیجه سیستم بانکی داشته باشد.
با توجه به تعداد زیاد بخشها و فرآیندهایی که یک برنامه تطبیق می تواند پوشش میدهد ،با وجود شعب مختلف بانک در
سراسر کشور ،گزارشها پیچیدهتر میشود .بانکها با منابع متعددی از ریسک مواجه هستند .تحول دیجیتال اغلب پیچیدگی
معماری و چالشهای امنیتی را افزایش میدهد ،بهویژه با ورود نوآوریهایی مانند فینتکها ،رایانش ابری و ارزهای
دیجیتال این مشکالت بیشتر شدهاند .در سالهای اخیر ،همزمان با تالش دولتها و تنظیمکنندهها برای مبارزه با پولشویی،
تأمین مالی تروریسم و سایر معامالت غیرقانونی مالی ،مقررات در سطح جهانی و هم در سطح محلی ،همگام با افزایش
انتظارات ذینفعان برای عملیات امن ،افزایش یافته است .در این زمینه ،مدیریت ریسک تطبیق فقط یک هدف متحرک نیست این
هدف منعکس کننده بسیاری از اهداف مختلف است که با گسترش کسب و کار و فناوری افزایش مییابد و شیوه های جدیدی را
مشمول مقررات میکند.

بانکها باید رویکردی از باال به پایین را در تطبیق اتخاذ کنند به طوری که هیئت مدیره بانکها به
عنوان مدیران رده باال باید الگوی کارکنان در رعایت قانون و مقررات باشند.

جهت بررسی نظارت بانکی و تقویت رویههای مطمئن از سوی مراجع ذیربط بین المللی تالشهای
زیادی صورت گرفته ،مانند بانک تسویه بین المللی ،گروه ویژه اقدام مالی و گروه ولفسبرگ که در
زمینه شناسائی مشتربان ،مبارزه با پولشوئی ،تامین مالی تروریسم و مدیریت ریسک تطبیق فعالیتهای
متعددی انجام دادهاند.

 فاز اول (شناسایی ،ساماندهی) :این فاز به شناسایی ،سازماندهی ،اعتبار سنجی و درک همه الزامات (قانونی و غیره) که بانکها باید با آنها
مطابقت داشته باشد ،تمرکز دارد .این فاز یک تجزیه و تحلیل کاربردی از الزامات عملیات بانک بر اساس حوزه عملکردی ارائه میدهد و ریسک-
های مرتبط را ارزیابی میکند .برای شناسنایی ریسک عدم تطبیق هر بانک نمایندگانی را در سراسر شعب دارند که مسئولیت فعالیتهای مشروط
به الزامات را بر عهده دارند.
 فاز دوم (تجزیه و تحلیل فعالیتها) :این مرحله شامل تهیه تمام فرایندها و بخشنامه ها و نمایه تمام فعالیتهای بانک است که الزامات شناسایی
شده در فاز  1را ایجاد کند .این سوال می پرسد :بانک چه فعالیتهایی را انجام میدهد و هر فعالیت تحت پوشش کدام الزامات قانونی هستند؟
 فاز سوم (استاندارد برنامه تطبیق مطلوب) :ایجاد استاندارد تطبیق برای فرآیندها و کنترلهای برنامه تطبیق ضروری است .این استاندارد اصول
سیستم مدیریت را در مدیریت برنامه تطبیق یکپارچه می کند .برنامهها باید ریسکهای نسبی را بررسی کنند و از تعیین اولویتهای مبتنی بر
ریسک اطمینان حاصل کنند.
 فاز چهار (شرایط برنامه تطبیق واقعی) :برخالف استاندارد مورد نظر شناسایی شده در فاز  ،3فاز  4در مورد توصیف برنامه تطبیق فعلی بانک
است .این تعریف می کند که چگونه بانک فعالیتهای مشخص شده در فاز ( 3همراه با چه کسی ،چه زمانی و کجا) را انجام میدهد .این کار در
چارچوب استاندارد مورد نظر انجام می شود تا در مرحله بعد آنها با هم مقایسه شوند.
 فاز پنج (تجزیه و تحلیل شکافها) :تجزیه و تحلیل شکافها ،مدیریت برنامه تطبیق واقعی را با استاندارد مورد نظر مقایسه میکند .فرآیندهای
مدیریت برنامه تطبیق ،کنترلها و بلوغ را ارزیابی میکند تا مشخص کند آیا آنها به درستی کار میکنند یا نیاز به بهبود دارند .این شکافها و
فرصتها مبنایی برای اقدامات بهبود توسعه یافته در فاز بعد را فراهم میکند.

 فاز شیش (اقدام های بهبود) :مرحله شیش روند را به سمت توسعه برنامه های کاربردی و رویکردی برای بازنگری مداوم مدیریت میبرد که
فعالیتهای توسعه و بهبود برنامه تطبیق را هدایت میکند .بررسی مدیریت برنامه تطبیق در پایان آخرین فاز ایجاد میشود .ریسک به عنوان اثر
عدم قطعیت بر اهداف تعریف میشود و اغلب بر حسب احتمال و اثر(پیامد) اندازه گیری میشود.

پژوهشگران

سال

توضیحات

حکمت و محمدی قمی

1396

ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد تطبیق مقررات در نظام بانکی به کمک فناوری نظارتی .تطبیق مقررات ،مبارزه با
پول شویی و مدیریت ریسک از جمله بخشهایی هستند که هدف مشارکت فینتکهای ویژه این حوزهها ،یعنی
استارتاپهای فناوری نظارتی است .آنها سعی کردند که با بررسی فناوریهای نظارتی مختلف یک چهارچوب
نظارتی پیشنهاد دادند

جلیلوند و همکاران

1398

بررسی پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی ،شناسایی ،تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه نهاد مالی فعال در بازار
سرمایه  .آنها ریسکهای موجود در سطح شرکت ها و با استفاده از روشهای چک لیست ،تراوش ذهنی (طوفان
مغزی) و کانون تمرکز شناسایی کرده و سپس با فن نظرسنجی از خبرگان در سطح سازمان احتمال رخداد و میزان
اثر هر ریسک بر عملکرد سازمان به دست آورده اند.

حاجی شاه وردی و زمردیان

1399

بررسی ارزیابی ریسک رعایت(تطبیق) با الگوگیری از اسناد سازمان بین المللی استانداردسازی و رهنمودهای
کمیسیون تردوی (مطالعه موردی یکی از بانکهای عامل) :انها استفاده از روشهای تهیه چک لیست ،مصاحبه
ساختاریافته ،نظرسنجی و اخذ نظرات خبرگان کار کردهاند .سپس ماتریس ریسک را ارائه دادهاند .سپس روشهای
پیشنهادی برای حوزهای مختلف جهت رعایت قانون و مقررات ارائه نمودهاند.

لوسیوویچ

2015

بررسی نظارت بر ریسک تطبیق در بانک های لهستان .یکی از راههای عبور از بحران مالی جهانی ،توجه بیشتر به
رعایت مقررات تجارت توسط بانک ها و سایر موسسات مالی است .ایشان پیشنهاد داده است برای جلوگیری از ریسک
تطبیق از ابزارهای نرم افزاری با سیستم هشدار داخلی بایستی استفاده کرد .همچنین نشان داد که واحد تطبیق
مستقل و در عین حال همکاری نزدیک با حوزه ریسک عملیاتی و سایر حوزههای بانک بایستی داشته باشد.

امیل آسنوف

2015

بررسی مشخصات ریسک تطبیق در بانکداری پرداخته است .ایشان در این پژوهش یک تابع تطبیق برای ایجاد
سیستمی برای مدیریت ریسک ،برای اعمال کنترل بر ریسک و اجرای سیستماتیک برنامه ها برای پیشگیری از ریسک
عدم رعایت با الزامات نظارتی پیشنهاد میدهد .پیشنهاد میدهد بلغارستان برای الحاق به اتحادیه بانکداری اروپا
مستلزم آن است که مقررات جدید اروپایی ،رویه های نظارتی و سایر موارد قانونی پذیرفته شود .

روش تحقیق
 در پژوهش حاضر برای برآورد میزان اهمیت عوامل ریسک تطبیق برای دستیابی به ماتریس ریسک تطبیق از نمونه های کارشده در
کشورهای خارجی استفاده شده است و با مشورت کارشناسان تطبیق در بانکهای داخلی آن را برای شرایط سیستم بانکی ایران

تطبیق داده و تغییراتی نسبت به شرایط ایران داده شده است.

 بر اساس روشهای یادگیری ماشین ،تخلفات عدم رعایت قانون و مقررات خوشه بندی میشوند.

 مدل برای ارزیابی ریسک تطبیق ارائه شده ،که از ترکیب روش تحلیل اثرات ( )FMEAو ماتریس ریسک ( )RMبه دست آمده

است.

تجزیه و تحلیل
ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس تکنیک یادگیری ماشین به کمک داده های غیر نظارتی در پایگاه داده ها خوشه
بندی میشوند.
خوشهبندی یک تکنیک دادهکاوی است که دادههای بدون برچسب را براساس شباهتها یا تفاوتهای آنها گروهبندی میکند.
ریسکهای عدم تطبیق در هشت خوشه که عبارتند از  -1نقض قانون رفتار حرفهای -2تضاد منافع  -3نقص قوانین و مقررات
کارکنان  -4تقلب  ،فساد  ،رشوه -5اذیت و آزار  -6تبعیض  -7سالمت و ایمنی کارکنان سازمان تجارت جهانی  -8تدارکات
تقسیم شدهاند.
ریسکهای شناسایی شده از نظر میزان احتمال وقوع ()Likelihoodو نحوه ارتباط آنها با فعالیت های کسب و کار و قدرت

تاثیر( )Impactگذاریشان ،با استفاده از ابزارها و تکنیک های کمی و کیفی طبقه بندی میشوند .این طبقه بندی بر اساس سطح
اولویت ریسک تطبیق ( )CRPLمیباشد که تعیین کننده میزان احتمال یا فراوانی ریسک در شدت تاثیر گذاری آنها میباشد است.

CRPL= L * I

احتمال وقوع ریسک
 احتمال وقوع ریسک را میتوان بر اساس شرایط کیفی یا کمی ،مانند احتمال یا فراوانی و قوع در یک بازه زمانی مشخص رتبهبندی کرد .برای مثال،
میتوان احتمال وقوع یک رویداد در طول پروژه یا دارایی یا تعداد دفعات وقوع آن در سال توصیف کرد.
 احتمال وقوع تقریبا قطعی  :در حالتی که احتمال رخداد نقص قانون و مقررات بسیار باال بیشتر از 90درصد است و حتی امکان تکرار آن وجود دارد.
در این حالت هیچ کنترلی وجود ندارد ،هیچ خط مشی یا فرایندی برای کنترل وجود ندارد و فرد متخطی شناسایی نمی شود .آموزشی به کارمندان
داده نشده است.

 احتمال وقوع زیاد :احتمال نقص قانون ومقررات بین  65تا  90درصد وجود دارد و امکان دارد چند بار در سال تکرار شود ،خط مشی و بخش نامه
وجود دارد ولی به طور منظم و دقیق اجرا نمیشود .نتایج به درستی اعتبار سنجی نمی شوند ولی افراد متخلف قابل شناسایی هستند و آموزشها به
صورت رسمی و غیر رسمی تا حدودی به کارمندان داده شده است.
 احتمال متوسط :احتمال نقص قانون و مقررات بین  35تا  65درصد وجود دارد احتمال رخ دادن آن معموال یک بار در سال میباشد .در این حالت
خط مشیها به صورت منظم و اجباری وجود دارد ولی به صورت درست به روز رسانی نمیشوند کنترلها به صورت دائمی نیست و به صورت موقتی
انجام میشود.افراد متخطی شناسایی میشوند به کارمندان آموزش در حین کار داده شده است.
 احتمال کم  :احتمال نقص قانون و مقررات بین  10تا  35درصد میباشد امکان دارد در یک زمانی رخ دهد مثال یک بار در طی دوسال اتفاق بیفتد.
خط مشیها وجود دارند و به صورت منظم به روز و اجرا میشوند .ریسکها به صورت درست اعتبارسنجی شده و تحت کنترل قرار می گیرند .آموزش
به کارمندان به صورت حضوری و غیر خضوی داده میشود .اما مستند نشده است.
 احتمال نادر  :احتمال نقص قانون و مقررات بسیار اندک و بین صفر تا  10درصد می باشد ،ممکن است در شرایط خاصی رخ دهد مثال هر پنج سال یک
بار امکان دارد رخ دهد .خط مشیها وجود دارند و به طور مرتب به روز رسانی میشوند .کنترلها به طور منظم انجام میشود .آموزش به صورت
حضوری و غیر حضوری وجود دارد و مستند میشود .بررسیهای مدیریتی به صورت منظم و مستند شده وجود دارد.

احتمال وقوع ریسک
وضعیت محیط کنترلی

فراوانی عدم تطبیق






هیچ کنترلی در محل وجود ندارد
هیچ خط مشی یا رویه ای وجود ندارد
هیچ فرد مسئولی شناسایی نشده است
هیچ آموزشی ،هیچ بررسی مدیریت شده ای وجود ندارد






خط مشیها و رویهها وجود دارد اما الزامی نیست و به طور منظم به روز نمیشود.
کنترلها با نتایج رضایت بخش آزمایش نشده است.
افراد مسئول شناسایی شدند
وجود آموزش های رسمی و غیر رسمی (در حین کار) ،بدون بررسی مدیریت شده







خط مشیها اجباری هستند ،اما به طور منظم به روز نمیشوند
کنترلها فقط گهگاهی با نتایج متفاوت آزمایش میشوند
افراد مسئول شناسایی شدند
آموزش در صورت نیاز ارائه میشود
بررسیهای مدیریتی گاه به گاه انجام می شود ،اما مستند نیست






خط مشیها اجباری شده و به طور منظم به روز می شوند
کنترل ها اکثراً نتایج مثبت داشتند
آموزش منظم به افراد مسئول شناسایی شده ارائه می شود ،اما مستند نشده است
بررسی های مدیریتی منظم انجام می شود ،اما مستند نیست

ممکن است در یک شرایطی رخ دهد حداقل یک بار در
 2سال رخ دهد






خط مشیها اجباری شده و به طور منظم به روز میشوند
کنترلها به طور منظم با نتایج مثبت آزمایش میشوند
آموزش اجباری منظم به افراد مسئول شناسایی شده ارائه میشود ،آموزش مستند شده است
بررسیهای مدیریتی منظم انجام و مستند شده است

ممکن است فقط در موارد استثنایی رخ دهد یک بار در
 5سال رخ می دهد

احتمال وقوع عدم تطبیق()likelihood

انتظار می رود در اکثر موارد رخ دهد -به تعداد
تکرار شده است

تقریبا قطعی بیشتر از  90درصد

احتماال رخ خواهد داد حداقل چند بار در سال رخ می
دهد

احتمال باال بین  65تا  90درصد

ممکن است هر سال یک بار رخ دهد

احتمال متوسط بیش از  35تا  65درصد

احتمال کم
 10تا  35درصد

نادر کمتر از  10درصد

اثر(شدت) ریسک
میزان زیان ناشی از ریسک می باشد .به طوری که شخص فکر کند بالفاصله جریمهها و
مجازاتهای مدنی و کیفری و پیامدهای مالی مستقیم احتمالی عدم رعایت قوانین و مقررات
اتفاق خواهد افتاد .اثر یا پیامد یک رخداد میتواند بر اساس شرایط کیفی یا کمی رتبه بندی
شود .بر اساس شدت یا اثر در بخش های امور مالی ،سالمت و ایمنی ،حقوقی ،عملیاتی،
فرایند و بخشنامه ها ،شهرت و منابع انسانی محاسبه نمود.

اثر(شدت) ریسک
نتیجه ریسک

فرایند و بخشنامهها

سالمتی و ایمنی

شهرت

عملیاتی(اختالل بالقوه)

مالی

حقوقی

مقیاس

اثر کم یا بدون اثر

فرایند بهینه و قابل بهبود

بدون آسیب

بدون قرار گرفتن در معرض
فشار

کمتر از یک ساعت

کمتر از  50میلیون تومان

با رعایت قانون

ناچیز

اثر جزئی

فرایند تحت مدیریت و قابل
ارزیابی

کمکهای اولیه نارضایتی
کارمندان

پوشش رسانه ای در سطح
محلی مانند شهرستان

اثر در حدود چهار ساعت

در بازده  50تا  100میلیون تومان

تخلف مدنی اندک ،رفع سریع -
بدون تبعات

کم

اثر عمده

فرایند اجرا میشود

رفتار مشاوره ای -خروج
تعداد کمی از کارمندان

پوشش رسانه ای در سطح
استان

اثر در حدود هشت ساعت

در بازده  100میلیون تا  200میلیون
تومان

جریمه مدنی قابل توجه -گزارش
تخطی قانون

متوسط

ضربه قابل توجه

فرایند قائم به فرد است

خروج تعداد قابل توجه
کارمندان صدمات گسترده

پوشش رسانه ای در سطح چند
استان یا کشور

اثر در حد یک روز

در بازده  200میلیون تا  500میلیون
تومان

تخلف جدی ،تعقیب کیفری

از دست دادن اعتبار یا
مجوز

فرایند و رویه استاندارد
وجود ندارد

خروج اکثریت و مرگ دائمی

پوشش رسانه ای کشوری و بین
المللی

بیشتر از یک روز

بیشتر از  500میلیون تومان

نقض فاحش ،محکومیت کیفری
احتمالی

باال

فاجعه بار

محاسبه ریسک عدم تطبیق

محاسبه ریسک عدم تطبیق (نمونه)
هر شکست فرایندی و عدم رعایت قانون و مقررات در سیستم بانکی دارای میزانی ریسک تطبیق می
باشد که نمونه محاسبه آن در جدول زیرآورده شده است .مورد  1نشان میدهد اگر احتمال وقوع
ریسک عدم رعایت قانون ومقررات قطعی باشد و اثر وقوع آن فاجعه بار باشد در آن صورت مقدار
سطح ریسک تطبیق برابر  25میباشد که باالترین سطح ریسک است .مورد  2نشان میدهد اگر احتمال
وقوع باال باشد و اثر وقوع متوسط باشد در آن صورت مقدار سطح ریسک تطبیق  12در سطح متوسط
میباشد .مورد  3نشان میدهد اگر احتمال وقوع کم باشد و اثر وقوع باال باشد در آنصورت مقدار
سطح ریسک تطبیق  4در سطح کم میباشد.
سطح اولویت ریسک تطبیق()CRPL

اثر)(Impact

احتمال )(Likelihood

مورد ریسک()Case

25

5

5

مورد 1

12

3

4

مورد2

4

2

2

مورد 3

نتیجه گیری
 نیاز به ارزیابی ریسک تطبیق در حال رشد است زیرا سرعت تغییرات در محیط کسبوکار چه خارج از بانک و چه در داخل بانک سریعتر شده است.
این بدان معناست که عملکردهای تطبیق باید در ارزیابی ریسک هوشمندتر باشد ،بایستی کارشناسان تطبیق در مورد نحوه عملکرد ارزیابیها آگاهتر
باشند .به طوری که محاسبه دقیق ریسک تطبیق مهمترین کاری است که یک کارشناس تطبیق ممکن است انجام دهد.

 بحث در مورد مدیریت ریسک تطبیق هم اکنون در بین بانکهای داخلی و سطح بین المللی در میان تنظیم کنندههای مقررات بانکی (کمیته بازل)،
گروه ولفسبرگ و گروه ویژه اقدام مالی در جریان است .ایجاد فرهنگ تطبیق قدرتمند ،سیستم بانکی را قادر میسازد تا با استفاده از چارچوب
تطبیق مبتنی بر ریسک ،به خواستههای نظارتی خود به صورت کارآ برسد .ابتدا ،حوزههای ریسک تطبیق ارزیابی میشوند .سپس استراتژیها و
کنترلهای تطبیق مناسب شناسایی ،ارزیابی و اعمال میشوند .در نهایت ،فرآیندهای نظارت و گزارشدهی در فواصل زمانی منظم انجام میشود تا
اطمینان حاصل شود که بانک همیشه به طور کامل تطبیق با قوانین و مقررات را دارد.
 دورهای که ریسکها به یکدیگر وابسته هستند و کنترلها به اشتراک گذاشته نمیشوند و هماهنگ نیستند منجر به ناکارآمدی فاحش در سیستم بانکی

میشود .سیستم مدیریت ریسک تطبیق از طریق شناسایی ،ارزیابی ،کنترل و نظارت توانایی هماهنگی و ادغام این ابتکارات و رسیدگی به موضوعات
فوق را دارد به بانکها کمک میکند تا فرآیندهای پیچیده مدیریت ریسک تطبیق را با یک سیستم یکپارچه در سطح بانک ساده سازی کنند.
 این پژوهش ،فهرستی از موارد تطبیق بر اساس دو عامل احتمال وقوع و شدت رتبهبندی شدند .مدل برآورد ریسک تطبیق بر اساس گفتگو با
کارشناسان تطبیق بخش بانکی طراحی شده است .این روش دید کارآمدتر و دقیق تری از ریسک ارائه میدهد.

پیشنهادها
همه بانکها باید دارای واحد تطبیق مستقل باشند .به طوری که در همه پروژهها و محصوالت و تغییرات از
مدیر مسئول نظارت بر ریسک تطبیق به طور سیستماتیک مشاوره گرفته شود.

پیشنهاد میشود که بانکهای داخلی برای کاهش ریسک ،مدل ماتریسی را پیاده سازی کنند تا بتوانند
سطح ریسک تطبیق خود را به دست بیاورند.

بانکها می توانند با بهره گیری از یک چارچوب حاکمیتی مؤثر و ابزارهای مدرن و نوآورانه مانند
یادگیری ماشین برای ارزیابی ریسک تطبیق ،نتایج ارزیابی ریسک را در همه حوزه های مرتبط ،با
استراتژی و چشمانداز کلی کسبوکار همسو نمایند .
واحد تطبیق بانکها بایستی برنامه عملیاتی ساالنه رعایت قوانین و مقررات را با هدف توسعه و به
روزرسانی سیاستها ،رویهها و سیستمهای کنترل داخلی و نیز آموزش کارکنان را طراحی و اجرا نماید.

