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 یستمو مقررات در س ینقوان یتعدم رعا یسکر یریتمد یطراح یبرا یمدل ینتدو
 یبانک

 2یآقائ یروانس 1یآهنگر یعل

 چکیده
در حال رشد  یندهاست که به صورت فزا یهاو مقررات و بخشنامه ینانطباق با قوان یازمندن کندیم یتدر آن فعال یبانک یستمکه س یطیمح

 یتدر آن فعال هاکبانکه  یاییگسترش منطقه جغراف یان،و تنوع محصوالت و خدمات به مشتر یبانکدار یستمس یشرفتهستند. با توجه به پ
 یروسمداوم و رییگکرده است. همه یلتبد یضرور یرا به امر یبانک یستمدر س یقتطب یسکر یریتبه مد یازن هابانک ینب ابتو رق کنندیم

 یعاد یرغ یتوضع یک یرا برا ینهزم یمال یهاوجود بحران ی،و جهان یداخل هاییو ناآرام سابقه،یب یعیطب یای(، بالCOVID-19کرونا )
کمک کند  یانکب یستمبه س تواندیم یقتطب یسکر یابیارز یسماتر یکوکارها اثر خواهند گذاشت. بر کسب یندهآ رکه د کنندیفراهم م یدجد

 یشون بکنند. اکن یریترا قبل از وقوع آنها مد هایسکداشته باشند و به آنها کمک خواهد کرد تا ر وکارکسب یطمح یسکاز ر یتا درک کامل
 یندهحال و آ یهابا چالش ها،یسکر یعسر و کاهش وتحلیلتجزیه یی،با شناسا یدها باو شرکت هابانک، هاسازمان یگری،از هر زمان د

قاله به م ینآنها دارد. ا یدر ثبات اقتصاد یکشورها نقش مهم یمهم در نظام اقتصاد یاز اجزا یکیبه عنوان  یبانک یستممقابله کنند. س
عدم  هاییسکر ینماش یادگیری یکپرداخته است، در مرحله اول با استفاده از تکن کیبان یستمدر س یقتطب یسکر هاییژگیو یبررس
ف مختل یو نقش نهادها و ساختارها هابانکموجود در  هاییهبه رو و در مرحله دوم نموده بندیخوشهرا  یو مقررات بانک ینبا قوان یقتطب

و  یسکر رباعمال کنترل  یبرا یق،تطب یسکر یریتمد یبرا یستمیس چهارچوب یک یت. در نهاپردازدیم یقتطب یسکبانک در کنترل ر
 یریتمد یسراز مات یسکر یابیارز یارائه شده است. برا یبا الزامات نظارت یتعدم رعا یسکاز ر یشگیریپ یبرا هابرنامه یستماتیکس یاجرا

 اثر( استفاده شده است.-)احتمال یسکر

 ینماش یادگیری ی،و مقررات بانک ینقوان یسک،ر یسماتر یق،تطب یسکر: های کلیدیواژه
 JEL: G21 ،G28 ،G32، D83بندی طبقه
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 مقدمه 1
اجرا در  ها با سرعتی باال در حال تغییر و بهها، استانداردها و بخشنامهامروزی قوانین، دستورالعمل وکارکسبدر محیط 

ظاهر  هابانک، نیاز به همگام شدن با تغییرات نظارتی و اطمینان از تطبیق مداوم با آنها به عنوان اولویت اساسی آیندمی
با افزایش پیچیدگی تطبیق ناشی از رشد مقررات مواجه هستند، رویکردهای  هابانکشده است. همچنین، از آنجایی که 

های های قابل توجهی قرار دهد. به دلیل ماهیت و سطوح ریسکرض ریسکتواند آنها را در معموقتی برای مدیریت تطبیق می
های تطبیق باید یک چارچوب مدیریت ریسک تطبیق داشته باشند که شناسایی، نظارت و کنترل مؤثر ریسک هابانکذاتی، 

 وکارکسبای کلیدی هبا آن مواجه است، انجام دهد. برای همین، مدیریت ریسک تطبیق به عنوان نگرانی بانکرا که کل 
های صنعت بانکداری در دنیای امروزی است. عدم در سراسر جهان ظاهر شده است. ریسک تطبیق یکی از بزرگترین دغدغه

تواند بر شهرت برند بانک اثر بگذارد و تعداد مشتریان آن را کاهش دهد. عدم دقت کافی در رعایت قوانین و مقررات می
هنوز با  هابانکبسیاری از  بکشاند. یرگوقتهای دعوی پرهزینه و تواند بانک را به رویهان میها و نظارت بر مشتریتراکنش

های عملکرد و فرهنگ ریسک مسائل اساسی محیط کنترلی در خط دوم دفاعی مانند سواد تطبیق، پاسخگویی، مشوق
و فاقد پیوند واضح با چارچوب مدیریت  شودمیهای تطبیق مجزا در نظر گرفته فعالیت معموالًکنند. دست و پنجه نرم می

دهی و تحلیل تر مانند مدیریت ریسک عملیاتی، بیانیه ریسک اشتها، و گزارشریسک، حاکمیت شرکتی و فرآیندهای گسترده
محدود یا اثبات نشده بر روی  تأثیرهای تطبیق و کنترل با ریسک هستند. در اغلب موارد، باعث افزایش چشمگیر هزینه

 (.2016، 1پیوتر کامینسکیاست )ه ریسک باقیمانده یک بانک نمای
( در اتهامات مربوط ING Belgium ،KBC ،BNP Paribas Fortis، نام سه بانک پیشرو بلژیکی )2019در مارس 

، اطالعاتی را شودمیاداره  ینگارروزنامهکه توسط شبکه توسعه  OCCRPهای کثیف روسیه درگیر شد. شویی پولبه پول
 شوییپول( میزان IMFپول ) المللیبینها و بسیاری دیگر از این موارد را فاش کرده است. صندوق ر مورد این رسوایید

تریلیون دالر آمریکا تخمین زده است. از آنجایی  2درصد تولید ناخالص داخلی جهانی یا نزدیک به  5تا  2جهانی را در سال 
ها به عنوان یک پروژه مهم و مدیریت داده سازیذخیرهکنند، تریان را مدیریت میمقادیر زیادی از اطالعات مش هابانککه 

بایستی با طراحی سیستم ریسک تطبیق، اعتماد و تعامل با  هابانکباشد چون بایستی اطالعات محرمانه بماند. تطبیق می
 بندیاولویت -1باشد: مشتریان را افزایش دهند. ماتریس ارزیابی ریسک به سه دلیل ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک می

را که بانک  هاییکه شدیدترین ریسک دهدمیها برابر نیستند ماتریس ریسک این امکان را چون همه ریسک ها،آسان ریسک
انداز تهدید مدرن امروزی برای که قبالً ذکر شد، داشتن دیدی جامع از چشم طورهمانکند.  بندیاولویتبا آن مواجه است 

های برای موفقیت باید سطحی از ریسک را بپذیرند، اما ریسک هابانکجلوگیری از تلفات ارزش حیاتی است. همه 
ند که در ای مدیریت کنها را به گونهکند تا ریسکوکارها کمک مییسک قوی به کسبر وتحلیلتجزیهشده بر اساس محاسبه

ها برابر نیستند، همه که همه ریسک طورهماناستراتژی هدفمند برای مدیریت ریسک،  -2دستیابی به اهداف کمک کند. 
ک استراتژی سازد تا یتخصصان را قادر میبندی تهدیدات، میکسانی ندارند. ماتریس ارزیابی ریسک، با اولویت تأثیرها ریسک

ها به نفع استراتژی کلی هدفمند برای مدیریت رویدادهای پرریسک ایجاد کنند. تمرکز توجه و منابع خود بر باالترین ریسک
 -3. توانند بیشترین ضرر را به همراه داشته باشندرا دارند و می تأثیرها بیشترین خواهد بود، زیرا این ریسک وکارکسب

تواند اضطراری و ها میدانند که ریسکنمای بالدرنگ از ارزیابی محیط ریسک، متخصصان حسابرسی، ریسک و تطبیق می
ایی ها را شناستکرار شونده باشند. ماتریس ارزیابی ریسک قادر خواهد بود که انواع خاصی از ریسک، با احتمال و شدت آن

 (.2005، 2کمیته بازلباشد )داشته  هلحظکند و دیدی همزمان از محیط ریسک در 
 سیستم بانکی ایران بر اساسهای گذشته این است که در این مطالعه، ماتریس ریسک را وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش

بر همین اساس، این پژوهش قصد دارد با تمرکز بر  شودنمیمطالعات پیشین این نکته مشاهده  طراحی کرده است که در
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به بررسی ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی پرداخته و مدلی برای محاسبه ریسک  هابانکرتی الزامات نظا
باشد. در بخش دوم به بحث مبانی نظری و مروری بر مطالعات انجام تطبیق ارائه دهد. این مقاله متشکل از پنج بخش می

 –بخش چهارم مدل ریسک احتمال ت. ـسه ادـشحقیق ارائه شده در این زمینه پرداخته شده است. در بخش سوم روش ت
 .شودمیهای پیشنهادی ارائه گیری و سیاستشده است. در نهایت در بخش پنجم نتیجه اثر ارائه

 نظری و پیشینه پژوهش مبانی 2
مادی، که ناشی از  هایزیانهای قانونی، مصادره مالی و در معرض جریمه هابانکریسک تطبیق عبارت است از قرار گرفتن 

است. ریسک تطبیق به عنوان  هابانکهای داخلی عدم رعایت در مطابقت با قوانین و مقررات سیستم بانکی، بخشنامه
 .شودمیریسک یکپارچگی نیز شناخته 

فاعی، تهستند، خواه نهادهای دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیران یقتطبای در معرض خطر ها در هر نوع و اندازهسازمان
د که بگذار تأثیربر درآمد آن  تواندمیایالتی یا فدرال باشند. عدم رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا توسط یک سازمان 

 شود. گذاریارزشتجاری و  هایفرصتمنجر به از دست دادن شهرت،  تواندمی
شد. مدیران ریسک با ر گرفته میبه طور سنتی، مدیریت ریسک و مدیریت تطبیق به عنوان واحدهای جداگانه در نظ

شناسایی و کاهش ریسک سروکار داشتند، در حالی که مدیران تطبیق با حسابرسی تطبیق قوانین و مقررات سروکار داشتند. 
با این حال، این رویکرد دیگر مقرون به صرفه یا کارآمد نیست. افزایش الزامات تطبیق مستلزم یک استراتژی است که با 

 دهدیمو اهداف شرکت ادغام شده باشد. مدیریت تطبیق مبتنی بر ریسک به مدیران تطبیق این امکان را  مدیریت ریسک
ها پیشنهاد کنند. به هایی را برای کاهش این ریسکهای تطبیق را شناسایی کنند و سپس کنترلکه ابتدا مهمترین ریسک

بانکی مهم است. مدیران همچنین می مؤسساته برای ها و مقررات تطبیق است کاین ترتیب، تمرکز فقط بر روی ریسک
تهدیدهای مدرن امروزی، ریسک  اندازچشمخود تنظیم کنند.  وکارکسبهای توانند برنامه تطبیق را متناسب با ویژگی

 قابل تأثیرتواند می 19-و ریسک خارجی مانند کووید وهواآبتطبیق، ریسک امنیت سایبری، ریسک تقلب، ریسک تغییرات 
 وکارها به ایجاد یک طرح ارزیابیکسب روزافزونتوجهی بر روی نتیجه سیستم بانکی داشته باشد. بر همین اساس نیاز 

باشد که به آنها در اجرای استراتژی و دستیابی به اهداف کمک کند. مدیران تطبیق همیشه تحت ریسک حائز اهمیت می
ها و فرآیندهایی که سازمان را گزارش دهند. با توجه به تعداد بخشهای تطبیق ها و کنترلفشار هستند تا وضعیت ریسک

ها تواند بسیار دشوار باشد. با وجود شعب مختلف بانک در سراسر کشور، گزارش، این میدهدمییک برنامه تطبیق پوشش 
های با منابع متعددی از ریسک مواجه هستند. تحول دیجیتال اغلب پیچیدگی معماری و چالش هابانک .شودمیتر پیچیده

ها، رایانش ابری و ارزهای دیجیتال این مشکالت بیشتر تکهایی مانند فینویژه با ورود نوآوری، بهدهدمیامنیتی را افزایش 
مالی تروریسم و  تأمینشویی، ها برای مبارزه با پولنندهکها و تنظیمهای اخیر، همزمان با تالش دولتاند. در سالشده

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 

جدیدی را  هایشیوهیابد و و فناوری افزایش می وکارکسببسیاری از اهداف مختلف است که با گسترش  کنندهمنعکس
و استانداردها به سرعت در حال تغییر هستند که  هاسیاستکند. در سراسر جهان، قوانین، مقررات، مشمول مقررات می

 .(2019، 1)محمود دهدمینولوژی و تطبیق بانک نشان اهمیت ریسک تطبیق است. شکل شماره یک ریسک تک دهندهنشان
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 . ریسک تکنولوژی و تطبیق1شکل 
 (2019 محمود،) منبع: مقاله

های ریسک مشارکت در سایر حوزه، که شودمیریسک تطبیق عموماً به عنوان عنصری از ریسک بانک در نظر گرفته 
است. برای مثال، زمانی که الزامات انطباق با  هاکنندهیمتنظدارد. به طور خاص، همچنان یک نقطه کانونی حیاتی برای 

بنابراین، انطباق باید به طور گسترده تعبیر شود، به ویژه ؛ فناوری برآورده نشود، ریسک تطبیق ممکن است متحمل شود
 هاانکب. تطبیق به یک رکن اصلی برای دهدمیکه فناوری سازمانی، امنیت اطالعات و امنیت سایبری را کاهش  به این دلیل

به عنوان  هاکبان مدیرههیئتباید رویکردی از باال به پایین را در تطبیق اتخاذ کنند به طوری که  هابانکتبدیل شده است. 
 ت قانون و مقررات باشند.باال باید الگوی کارکنان در رعای مدیران رده

 مدیریت ریسک تطبیق 2.1
 محصوالتات، خدمات، و یث عملیه در سطح سیستم بانکی از حین و مقررات، حفظ وحدت رویت قوانیمهمترین هدف رعا

ه در سیستم بانکداری یل به اهداف و اصول اولین در جهت شودمید یا تولیانجام و  که در بانکاست. بر این اساس آنچه 
ان باشد و منجر به تبعات یتواند منبع زیم وکارکسبو انحراف از اهداف، اصول، الگوهای  یست. وجود تضادهای قانونا

ات، خدمات ید همواره عملیق باین برای محاسبه ریسک تطبیبنابرا؛ ش دهدیق را افزایتطب کسیشده و ر کبرای بان یقانون
ود. ن و مقررات مربوطه تهیه شیق آنها با قوانیا عدم تطبیق و یدر خصوص تطب یش نمود و گزارشاتیرا پا کو محصوالت بان

شی خط مدهد )ار قرار کرا در دستور  ین گزارشات اقدامات اصالحیا یپس از بررس یت ارشد موسسه مالیریو مد مدیرههیئت
 .تطبیق بانک کشاورزی(

های زیادی صورت گرفته، تالش المللیبین ربطیذع مراج یمطمئن از سو یهاهیت رویو تقو ینظارت بانک یجهت بررس
 ،یشوئپول، مبارزه با یانمشتر ییشناساکه در زمینه  3و گروه ولفسبرگ 2، گروه ویژه اقدام مالی1المللیبینمانند بانک تسویه 

ته یکم یاز سو هان تالشیاز ا یاند. بخشهای متعددی انجام دادهمالی تروریسم و مدیریت ریسک تطبیق فعالیت تأمین
انجام  هاانکبق توسط یسک تطبیت ریریو بـه منظـور ضابطه مند نمودن مد المللیبینه یبـال در بانـک تسـو ینظارت بـانک
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یا عدم رعیت قوانین و مقررات  یا نظارتی یقانون یهامیاز اعمال تحر یسک ناشیق که به مفهوم ریسک تطبیشده است. ر
ا در مطابقت ب یا ناتوانیت یل عدم رعایدارد که به دل یک بانک را در پیوارده بر اعتبار  یهابیسا آیو  یمال یهاانیاست، ز

 باشد.یم ییمناسب اجرا یو استانداردها ین، مقررات، ضوابط نظارتیقوان
 (:2018جرون یانسن، دارد )ارزیابی برنامه تطبیق وجود  شش فاز برای

  ،اعتبار سنجی و درک همه الزامات )قانونی و غیره( دهیسازمانفاز اول )شناسایی، ساماندهی(: این فاز به شناسایی ،
ک بر کاربردی از الزامات عملیات بان وتحلیلتجزیهباید با آنها مطابقت داشته باشد، تمرکز دارد. این فاز یک  هابانککه 

ریسک عدم تطبیق هر بانک  ییشناساکند. برای های مرتبط را ارزیابی میکو ریس دهدمیاساس حوزه عملکردی ارائه 
 های مشروط به الزامات را بر عهده دارند.نمایندگانی را در سراسر شعب دارند که مسئولیت فعالیت

 ( این مرحله شامل تهیه تمام فرایندها و فعالیت وتحلیلتجزیهفاز دوم :)های بانک یتو نمایه تمام فعال هانامهبخشها
و هر  دهدمیهایی را انجام : بانک چه فعالیتپرسدمی سؤالرا ایجاد کند. این  1است که الزامات شناسایی شده در فاز 

 فعالیت تحت پوشش کدام الزامات قانونی هستند؟
 مه تطبیق ضروری های برنافاز سوم )استاندارد برنامه تطبیق مطلوب(: ایجاد استاندارد تطبیق برای فرآیندها و کنترل

های ها باید ریسک. برنامهکندمیاست. این استاندارد اصول سیستم مدیریت را در مدیریت برنامه تطبیق یکپارچه 
 های مبتنی بر ریسک اطمینان حاصل کنند.نسبی را بررسی کنند و از تعیین اولویت

 در مورد توصیف  4، فاز 3ناسایی شده در فاز فاز چهار )شرایط برنامه تطبیق واقعی(: برخالف استاندارد مورد نظر ش
)همراه با چه  3های مشخص شده در فاز که چگونه بانک فعالیت کندمیبرنامه تطبیق فعلی بانک است. این تعریف 

تا در مرحله بعد آنها  شودمی. این کار در چارچوب استاندارد مورد نظر انجام دهدمیکسی، چه زمانی و کجا( را انجام 
 با هم مقایسه شوند.

 ( شکاف وتحلیلتجزیهفاز پنج :)ها، مدیریت برنامه تطبیق واقعی را با استاندارد مورد نظر مقایسه شکاف وتحلیلتجزیهها
کار  یها به درستکند تا مشخص کند آیا آنها و بلوغ را ارزیابی میکند. فرآیندهای مدیریت برنامه تطبیق، کنترلمی
ها مبنایی برای اقدامات بهبود توسعه یافته در فاز بعد را فراهم ها و فرصتکنند یا نیاز به بهبود دارند. این شکافمی
 کند.می

 ی کاربردی و رویکردی برای بازنگری مداوم هابرنامهش روند را به سمت توسعه های بهبود(: مرحله شاقدامش )فاز ش
کند. بررسی مدیریت برنامه تطبیق در پایان توسعه و بهبود برنامه تطبیق را هدایت می هایبرد که فعالیتمدیریت می

و اغلب بر حسب احتمال و پیامد  شودمیتعریف  . ریسک به عنوان اثر عدم قطعیت بر اهدافشودمیآخرین فاز ایجاد 
 (FMEA)مدل  شودمیتفاده های که بیشتر برای محاسبه و ارزیابی ریسک اسیکی از مدل .شودمی گیریاندازه

 در شکل شماره یک نمایش داده شده است. ؛ کهباشدمی
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 (FMEAمدل ارزیابی ریسک ) .2شکل 

 کارهای انجام شده داخلی ۲.۲
های مالی ( به بررسی نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه پرداختند. امروزه بخش1394مصطفی پور و همکاران )

های مالی را در بر داشته و محصوالت و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرممجموعه وسیعی از 
دهند. این نوآوریهای بیمه بطور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه مینهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکت

حال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت اما در عین دهدمیرا افزایش مدت سود بازارهای مالی های مالی اگرچه در کوتاه
های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدلآورد. همین امر و البته بروز بحرانمی به وجودریسک این محصوالت 

کشوری نظام نظارت بر  قرار داده است. مرور گذارانسیاستهای نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه 
سمت نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی بوده است بازارهای مالی نشان داده است که حرکت از نظارت نهادی و عملکردی به 

سمت نظارت پس از بحران مالی اخیر اتفاق افتاده است. با  هایی نیز توسط برخی از کشورها بههای اخیر حرکتکه در سال
عیت یک مدل نظارتی به تب یریکارگبهمحض از یک مدل نظارتی برای نظارت بر بازارهای مالی و همچنین  این وجود استفاده

تفاوت ماهیتی بازارهای مالی در هر کشور، به نظارت بهینه بر بازارهای  به دلیلبکار گرفته شده در کشورهای دیگر از نظام 
 .مالی نخواهد انجامید

ق مقررات در نظام بانکی به یای به ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد تطبقاله( در م1396حکمت و محمدی قمی )
جدید  ینانآفرنقشتواند از طریق مشارکت با می هابانکهای مختلف کمک فناوری نظارتی پرداختند. بهبود عملکرد بخش

و مدیریت ریسک  شوییپولق مقررات، مبارزه با یشود. تطب یرپذامکانها( ن تکیهای فناوری مالی: فاین صنعت )استارتاپ
های فناوری نظارتی است. آنها ها، یعنی استارتاپهای ویژه این حوزهتکنیهایی هستند که هدف مشارکت فاز جمله بخش

 نظارتی مختلف یک چهارچوب نظارتی پیشنهاد دادند. هایسعی کردند که با بررسی فناوری
 در بانک ملی ایران SWOT تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدلبه بررسی  (1397حسین زاده و خدادادی )

ها، خدمات مقصد و امکانات شاخص شامل امنیت، زیرساخت 9آنها در قالب یک مدل مشتمل بر  پرداختند. نتایج پژوهش
د و ای، مدیریت مقصو واقعه های تفریحیپذیری قیمتی و جوّ مقصد، عوامل انسانی، محیط مقصد، جذابیتاقامتی، رقابت

 .ها قرار گرفته استمتغیر در زیرمجموعة این شاخص 64ریزی ارائه شده است. همچنین رسانی و برنامهدر نهایت اطالع
های آن در نظام بانکی ایران پرداختند. ( در پژوهشی به بررسی حقوق تنظیمی بانکی و آسیب1398زارعی و متانی )

های مخرب و افراطی و مخاطرات رفتاری، در معرض التی چون وجود عدم تقارن اطالعات، رقابتبه دالیل مشک هابانک
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با توجه به اینکه وجود  .رسدنظر میشکست بازار قرار دارد و از این رو، مداخله دولت جهت تنظیم نظام بانکی ضروری به
نظام تنظیمی بانکی کارآمد است، برخی الزامات  ترین ارکانگر مستقل و متخصص در حوزه بانکی یکی از مهمنهاد تنظیم

 های نظام تنظیمی بانکی در ایرانترین چالشگیرد. در نهایت، به برخی از مهمنهادی و ساختاری آن نیز مورد بررسی قرار می
 .شودمیاشاره 

: رزیابی مورد مطالعهمدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ا سازییادهپ( به بررسی 1398جلیلوند و همکاران )
پرداختند. هدف آنها از این پژوهش بررسی مدیریت ریسک سازمانی در یک نهاد مالی نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران 

استاندارد مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک به پنج بخش شناسایی،  بر اساسفعال در بازار سرمایۀ ایران است. 
ا بندی شده است. آنهگرفتن راهبردهای الزم برای مقابله با ریسک، اجرا، کنترل و نظارت تقسیم شتحلیل و ارزیابی، در پی

لیست، تراوش ذهنی )طوفان مغزی( و کانون تمرکز های چک های موجود در سطح شرکت با استفاده از روشریسک
 میزان اثر هر ریسک بر عملکرد شرکت شناسایی کرده و سپس با فن نظرسنجی از خبرگان در سطح شرکت احتمال رخداد و

تن گرفهای موجود برای درپیشاز ریسک هرکدامکردن جایگاه اند. سپس نقشۀ ریسک شرکت برای مشخصبه دست آورده
های رقابت، سیاسی، نیروی انسانی، بازار، راهبردهای الزم برای مدیریت آنها طراحی شد. نتایج آنها نشان داد ریسک

و مقررات، اعتباری، شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی، سیستمیک، عملیاتی، سرمایه و  نقدینگی، قوانین
 .های اول تا چهاردهم قرار دارندرویداد به ترتیب در رتبه

ای به بررسی تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران ( در مقاله1399توحیدی و همکاران )
ران برخوردار یحیت الزم برای نظارت در نظام بانکداری در اک نهاد دارای استقالل، از صالیعنوان  . بانک مرکزی بهپرداختند
در سایه بانک مرکزی به  یسیستم بانک یریپذنظارتگیری های اخیر، شکلدر سال یهای مالواسطه وقوع بحراناست. به

آنها استدالل کردند  .م استاالز ییبرای کارا یهای حقوقاستفاده از روشل شده که نیازمند یاز مسائل مهم روز تبد یکی
ن زمینه و کشف معضالت بوده و یم در ااافزاری الزافزاری و سخت، نرمیران فاقد ظرفیت نیروهای انسانینظام بانکداری ا

 .نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است
اختند. پرد یدارکدر صنعت بان کسیت ریریمد یاثربخش یابیارز یبرا یه ارائه مدلای ب( در مقاله1399قربانی و همکاران )

ن منظور، بـا اخـذ یا یان استفاده شده است. براینه بنیزم یپردازهیبر نظر یرد مبتنکیو رو یفیکآنها در این پژوهش از روش 
 یدارکصنعت بان یهاکسیضمن استخراج ر، هابانک کسیته ریمک یژه اعضایوو به یدارکخبرگـان صـنعت بان ینظرهـا

 .اندکرده ارائه کسیت ریریمد یاثربخش یابیپارچه ارزکی، مدل کسـیت ریریمـد ین عوامل مؤثر بر اثربخشیشور و همچنک
، کی، استراتژیاتی، عملیشاخص و در طبقات مال 47توان با یرا م کسـیت ریریمـد یـه اثربخشـکهای آنها نشـان داد افتهی

ن و ینر قوایید و تغین جدی، وضـع قـوانیـزکمر کرد بانـکج آنها عالوه بر عملیرد. بر اساس نتاک یابیع ارزیو وقا یتجار
 کسیت ریریت، مدیند. در نهاکیفا مین نقش را ای، مهمترهابانکتوسط  کسیت ریریمد یمقررات، در بهبود اثربخش

 .مثبت است یامدهایپ یز دارایالملل ننیسازمان، در سطح جامعه و ب یمثبت برا یامدهایاثربخش، عـالوه بر پ
تطبیق( با الگوگیری از اسناد سازمان ) یترعا( در پژوهشی به بررسی ارزیابی ریسک 1399) یانزمردحاجی شاه وردی و 

رداختند. آنها با های عامل( پاستانداردسازی و رهنمودهای کمیسیون تردوی )مطالعه موردی یکی از بانک المللیبین
های تهیه ایزو( و رهنمودهای کمیسیون تردوی و با استفاده از روش) یاستانداردساز المللیبینالگوگیری از اسناد سازمان 

اند. اند. سپس ماتریس ریسک را ارائه دادهچک لیست، مصاحبه ساختاریافته، نظرسنجی و اخذ نظرات خبرگان کار کرده
 اند.های مختلف جهت رعایت قانون و مقررات ارائه نمودههرای حوزهای پیشنهادی بسپس روش
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 کارهای انجام شده خارجی ۲.۳
( در پژوهشی چارچوب عمل برای تطبیق و حاکمیت را مورد برسی قرار داد. هدف ایشان از پیشنهاد 2014) 1آلن اونیل

 بهداشتی بوده است. یک هایمراقبتیک سازمان در  هادادهچارچوبی برای حاکمیت بالینی، به ویژه رعایت حریم خصوصی 
در مدیریت پیچیده مرتبط با تطبیق وجود دارد. ایشان  هاسازمانبرای کمک به  ها تطبیقها و چارچوبشکاف بین سیستم

 .پردازدمیموجود استوار است به این شکاف  که بر روی فرایندهای «چارچوب اقدام تطبیق»با پیشنهاد یک 
 عبور از بحران یهاراه( در پژوهشی به بررسی نظارت بر ریسک تطبیق در بانک پرداختند. یکی از 2015) 2لوسیوویچ

مالی است. نویسنده سعی نموده است  مؤسساتو سایر  هابانکمالی جهانی، توجه بیشتر به رعایت مقررات تجارت توسط 
ائه نماید. ایشان پیشنهاد داده است برای جلوگیری از های لهستان ارریسک تطبیق برای بانک که ابزارهای نظارتی برای

طبیق واحد ت با سیستم هشدار داخلی بایستی استفاده کرد. همچنین نشان داد که افزارینرمریسک تطبیق از ابزارهای 
 های بانک بایستی داشته باشد.مستقل و در عین حال همکاری نزدیک با حوزه ریسک عملیاتی و سایر حوزه

ان مالی نش مؤسسات( به بررسی مشخصات ریسک تطبیق در بانکداری پرداخته است. فعالیت 2015) 3آسنوفامیل 
خود تابعی از رعایت الزامات  هایفعالیتهای که در تواند یک منبع ضرر جدی باشد برای بانککه ریسک تطبیق می دهدمی

د سیستمی برای مدیریت ریسک، برای اعمال کنترل بر قانونی ندارند. ایشان در این پژوهش یک تابع تطبیق برای ایجا
یشنهاد . پدهدمیبرای پیشگیری از ریسک عدم رعایت با الزامات نظارتی پیشنهاد  هابرنامهریسک و اجرای سیستماتیک 

ی و سایر ارتنظ هایرویهبلغارستان برای الحاق به اتحادیه بانکداری اروپا مستلزم آن است که مقررات جدید اروپایی،  دهدمی
های بلغارستان ظرفیت و توانایی رعایت قوانین و مقررات را تست کند که بانک تواندمیموارد قانونی پذیرفته شود این تابع 

 دارند.
ملی ع هاینمونهبر اساس  –و نیاز به افزایش و تقویت نقش آن  هابانک( به بررسی تابع انطباق در 2016) 4ارگیس میشا

ها و مقررات و ای از تکنیککنند مستلزم آشنایی با تعداد فزایندهدر آن فعالیت می هابانکمحیطی که  پرداخت. یادگیری
ی مدیریت ریسک است. ایشان در این مقاله ابتدا به تعریف ریسک تطبیق و چارچوب هاسیاستهمچنین توجه بیشتر به 

و نقش  هابانکهای موجود در سپس به رویه پردازدمیقانونی موجود برای مقابله با این ریسک در سیستم بانکی آلبانی 
 پردازد.نهادها و ساختارهای مختلف بانک در کنترل ریسک تطبیق می

و  FMEA هایمدل( در پژوهشی به توسعه ثبت و مدیریت ریسک محاسباتی بر اساس 2021) 5ارانجونگهیون و همک
FRACAS  ایجاد  انیمارستببری کل فرایند تست پرداختند. آنها یک سیستم عملی و پایدار برای ریسک کل آزمایشگاه

 2020برای سال  آن را آنها است. ( طراحی شدهFMEAکردند. سیستم آنها با استفاده از تحلیل حالت شکست و اثرات )
برای  FRACASو  FMEA هایروشتوی آزمایشگاه تست کردند. نتایج آنها نشان داد سیستم مدیریت ریسک بر اساس 

تم عالی از یک سیس اینمونه تواندمیمفید بود. این سیستم  هاخرابیکل آزمایشگاه برای شناسایی، ارزیابی و گزارش 
 .بالینی باشد هایآزمایشگاهه برای مدیریت ریسک بهینه شد

( PRISM( در پژوهشی به ارائه روش جدید برای ارزیابی ریسک بر اساس مطالعه موردی روش )2021) 6بوگنار و بندیک
های بحرانی معرفی کردند. آنها در را بر اساس ویژگی PRISMآنها روش  های حساس مدیریت تطبیق پرداختند.برای بخش

                                                                                                                                                                         
1 Allen O’Neill 
2 Losiewicz 
3 Emil Asenov 
4 Ergys Misha   
5 Jeonghyun et al 
6 Bognar & Benedek 
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تمرکز داشتند. آنها فهرستی  های تخلفات سازمانی و عدم تطبیق قانونیهای تطبیق، ریسکزیابی ریسکار به این پژوهش
 بندی کردند.از حوادث تطبیق بر اساس سه عامل وقوع، شدت و سهولت تشخیص رتبه

 روش تحقیق 3
. با ن بیمه در برابر ضرر استتوان ریسک سیستم بانکی را به طور کامل از بین برد، اما پیشگیری بهتریاگرچه هرگز نمی

ها و ریسک ،شودمیها با ماتریس ارزیابی ریسک، درک کاملی از محیط ریسک ایجاد ریسک وتحلیلتجزیهتعریف، ارزیابی و 
شود. در این مقاله اول بر اساس جویی در هزینه، زمان و منابع بانک صرفه شودمیقبل از وقوع مدیریت خواهند شد و باعث 

شوند و در ادامه مدل برای ارزیابی ریسک می بندیخوشههای یادگیری ماشین، تخلفات عدم رعایت قانون و مقررات روش
( به دست آمده است. بر همین اساس RM( و ماتریس ریسک )FMEAتطبیق ارائه شده، که از ترکیب روش تحلیل اثرات )

ای ای است که بتواند به شناسایی تهدیدهریس ریسک به گونه، ماتشودمینحوه ایجاد ماتریس ارزیابی ریسک توضیح داده 
ری ، یک ابزار بصشودمیارزیابی ریسک که به عنوان ماتریس ریسک احتمال و اثر نیز شناخته  یسماتر نوظهور ادامه دهد.

دو پارامتر  اساسکشد. ماتریس ریسک بر گذارد به تصویر میمی تأثیروکار ای را که بر یک کسبهای بالقوهاست که ریسک
. به عبارت آیدمیخواهد داشت به دست  وکارکسبای که رویداد ریسک بر بالقوه تأثیرمتقاطع: احتمال وقوع رویداد ریسک و 

ها به اشکال مختلف تا احتمال را در مقابل اثر یا شدت یک ریسک بالقوه تجسم شود. ریسک کندمیدیگر، این مدل کمک 
مودار، های مختلف به صورت ناتی، مالی و خارجی وجود دارند. ماتریس ارزیابی ریسک با ارائه ریسکمانند: استراتژیک، عملی

ز متوسط در رنگ زرد و سب هایریسکهای باال با رنگ قرمز و نارنجی، کند: ریسکبا کد رنگی بر اساس حساسیت کار می
ر پژوهش حاضر برای برآورد میزان اهمیت عوامل دهای کم در رنگ سبز پررنگ نمایش داده شده است. کم رنگ، و ریسک

ا ب کارشده در کشورهای خارجی استفاده شده است و هاینمونهبرای دستیابی به ماتریس ریسک تطبیق از  ریسک تطبیق
و نظر خبرگان بانکی در زمینه تطبیق لحاظ شده است و سپس آن را  شده های داخلی مشورتکارشناسان تطبیق در بانک

 ط سیستم بانکی ایران تطبیق داده و تغییراتی نسبت به شرایط ایران داده شده است.با شرای

 وتحلیلتجزیه ۴
 هادادهدر پایگاه  2ی غیر نظارتیهادادهبه کمک  1های عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس تکنیک یادگیری ماشینریسک
 شوند.می 3بندیخوشه

ها کنند، ارتباط بین دادهها را مشخص میهایی که نوع دادهتفاده از برچسبدر یادگیری بدون نظارت سیستم بدون اس
های از الگوریتم شودمینیز شناخته  عنوان یادگیری ماشین بدون ناظرکند. یادگیری غیرنظارتی بهرا پیدا و الگوها را کشف می

بندی یک تکنیک خوشه .کنداستفاده می های بدون برچسبداده بندی مجموعهتحلیل و خوشهویادگیری ماشین برای تجزیه
کند. در این مقاله ریسکبندی میها گروههای آنها یا تفاوتشباهت بر اساسهای بدون برچسب را است که داده کاویداده

نقص قوانین و مقررات  -3تضاد منافع -2ای نقض قانون رفتار حرفه -1ت خوشه که عبارتند از های عدم تطبیق در هش
تدارکات  -8سالمت و ایمنی کارکنان سازمان تجارت جهانی  -7تبعیض  -6اذیت و آزار -5تقلب، فساد، رشوه  -4کارکنان 

 اند.تقسیم شده
 هایفعالیتنحوه ارتباط آنها با  ( وLikelihood) ال وقوعزان احتمیشده از نظر م ییهای شناساکسین مرحله ریدر ا

ن یشوند. ایم بندیطبقه یفیکو  یمک هایتکنیکشان، با استفاده از ابزارها و ی( گذارImpact) تأثیرو قدرت  وکارکسب

                                                                                                                                                                         
1 Machine Learning 
2 Unsupervised 
3 Clustering 
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در  کسیر یا فراوانیاحتمال  زانیم کنندهیینتعه کباشد ( میCRPL) 1قیتطب کسیبر اساس سطح اولویت ر بندیطبقه
 است. 1باشد به صورت فرمول شماره آنها می یرگذاریتأثشدت 

(1)  

 احتمال وقوع ریسک ۴.1
در یک بازه زمانی مشخص  وقوعتوان بر اساس شرایط کیفی یا کمی، مانند احتمال یا فراوانی احتمال وقوع ریسک را می

یک رویداد در طول پروژه یا دارایی یا تعداد دفعات وقوع آن در سال  توان احتمال وقوعبندی کرد. برای مثال، میرتبه
از تعاریف کمی و کیفی آورده شده است. معیارهای ارزیابی  هاییمثالبا  بندیرتبهاز مقیاس  اینمونهتوصیف کرد. در اینجا 

 شده به صورت جدول شماره یک و علل احتمالی که شناسایی کندمیاحتمال یا فراوانی متناسب با ماهیت ریسک ارزیابی 
 شده است. بندیطبقهدر پنج دسته 

  قطعی باًیتقراحتمال وقوع 
است و حتی امکان تکرار آن وجود دارد.  درصد 90در حالتی که احتمال رخداد نقص قانون و مقررات بسیار باال بیشتر از 

. شودمیندر این حالت هیچ کنترلی وجود ندارد، هیچ خط مشی یا فرایندی برای کنترل وجود ندارد و فرد متخطی شناسایی 
 آموزشی به کارمندان داده نشده است.

 احتمال وقوع زیاد 
ن دارد چند بار در سال تکرار شود، خط مشی و درصد وجود دارد و امکا 90تا  65بین  و مقرراتاحتمال نقص قانون 

ولی افراد متخلف  شوندنمیشود. نتایج به درستی اعتبار سنجی وجود دارد ولی به طور منظم و دقیق اجرا نمی نامهبخش
 تا حدودی به کارمندان داده شده است. یررسمیغها به صورت رسمی و قابل شناسایی هستند و آموزش

 احتمال متوسط 
باشد. در یک بار در سال می معموالًدرصد وجود دارد احتمال رخ دادن آن  65تا  35بین  احتمال نقص قانون و مقررات

ها به صورت شوند کنترلنمی یروزرسانبهبه صورت منظم و اجباری وجود دارد ولی به صورت درست  هایمشخطاین حالت 
شوند به کارمندان آموزش در حین کار داده شده متخطی شناسایی می ادافر .شودمیدائمی نیست و به صورت موقتی انجام 

 است.
 احتمال کم 

دو یک بار در طی  مثالًباشد امکان دارد در یک زمانی رخ دهد درصد می 35تا  10بین  احتمال نقص قانون و مقررات
ها به صورت درست اعتبارسنجی . ریسکشوندو اجرا می روزبهوجود دارند و به صورت منظم  هایمشخطاتفاق بیفتد.  سال

. اما مستند نشده شودمیداده  یرحضوریغه کارمندان به صورت حضوری و . آموزش بگیرندمیشده و تحت کنترل قرار 
 است.

 احتمال نادر 
 مثالً، ممکن است در شرایط خاصی رخ دهد باشدمیدرصد  10احتمال نقص قانون و مقررات بسیار اندک و بین صفر تا 

ها به طور شوند. کنترلمی یروزرسانبهوجود دارند و به طور مرتب  هامشیخطهر پنج سال یک بار امکان دارد رخ دهد. 
های مدیریتی به صورت . بررسیشودمیوجود دارد و مستند  یرحضوریغ. آموزش به صورت حضوری و شودمیمنظم انجام 

 منظم و مستند شده وجود دارد.

                                                                                                                                                                         
1 Compliance Risk Priority Level 
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 1 جدول
 ریسک وعوقاحتمال 

احتمال وقوع عدم  فراوانی عدم تطبیق وضعیت محیط کنترلی
 یقتطب

(likelihood) 
 هیچ کنترلی در محل وجود ندارد 
  وجود ندارد اییهروهیچ خط مشی یا 
 هیچ فرد مسئولی شناسایی نشده است 
  وجود ندارد ایشدهیریتمدهیچ آموزشی، هیچ بررسی 

در اکثر موارد رخ  رودیمانتظار 
 به تعداد تکرار شده است -دهد

 90قطعی بیشتر از  یباًتقر
 درصد

 روزبهالزامی نیست و به طور منظم  ها وجود دارد اماو رویه هامشیخط 
 شود.نمی

 آزمایش نشده است. بخشیترضاها با نتایج کنترل 
 افراد مسئول شناسایی شدند 
  در حین کار(، بدون بررسی  یررسمیغرسمی و  یهاآموزشوجود(

 شدهیریتمد

رخ خواهد داد حداقل چند بار  احتماالً
 دهدمیدر سال رخ 

تا  65احتمال باال بین 
 درصد 90

 شوندنمی روزبهاجباری هستند، اما به طور منظم  هامشیخط 
 شوندها فقط گهگاهی با نتایج متفاوت آزمایش میکنترل 
 افراد مسئول شناسایی شدند 
  شودمیآموزش در صورت نیاز ارائه 
 اما مستند نیستشودمیانجام  گاهبهگاههای مدیریتی بررسی ، 

احتمال متوسط بیش از  یک بار رخ دهد هرسالممکن است 
 درصد 65تا  35

 شوندیم روزبهاجباری شده و به طور منظم  هامشیخط 
 اکثراً نتایج مثبت داشتند هاکنترل 
  اما مستند شودمیآموزش منظم به افراد مسئول شناسایی شده ارائه ،

 نشده است
 اما مستند نیستشودمیمدیریتی منظم انجام  هاییبررس ، 

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

 احتمال کم
 درصد 35تا  10

 شوندمی روزبهاجباری شده و به طور منظم  هامشیخط 
 شوندها به طور منظم با نتایج مثبت آزمایش میکنترل 
  شودمیآموزش اجباری منظم به افراد مسئول شناسایی شده ارائه ،

 آموزش مستند شده است
 های مدیریتی منظم انجام و مستند شده استبررسی 

ممکن است فقط در موارد استثنایی 
 دهدمیسال رخ  5رخ دهد یک بار در 

 صددر 10نادر کمتر از 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 

 شدت( ریسکاثر ) ۴.2
تطبیق( نیاز به محاسبه شدت و اثر آن ریسک میمقررات )رعایت قوانین و  عدمبعد از محاسبه احتمال فراوانی هر ریسک 

جازاتها و مباشد به نوعی بایستی میزان زیان ناشی از آن ریسک محاسبه شود. به طوری که شخص فکر کند بالفاصله جریمه
های مدنی و کیفری و پیامدهای مالی مستقیم احتمالی عدم رعایت قوانین و مقررات اتفاق خواهد افتاد. اثر یا پیامد یک 

تواند به پیامدهای شود. بسته به ماهیت ریسک، ارزیابی اثر می بندیرتبهتواند بر اساس شرایط کیفی یا کمی رخداد می
ت اثر آنها بر امور مالی، بهداشت و ایمنی، امنیت، مقررات، عملیات، فرایند و مختلفی مرتبط باشد. که بر اساس شد

، شدت اثر 2، شدت اثر کم ضریب 1 یبضرهای: شدت اثر ناچیز در مقیاس توانمی، شهرت و منابع انسانی را هابخشنامه
اثر ریسک را نشان  2محاسبه کرد. جدول شماره  5، شدت اثر فاجعه بار ضریب 4 یبضر، شدت اثر باال 3متوسط ضریب 

 .دهدمی
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 اثر حقوقی 
 در حالتی که قوانین و مقررات رعایت شده است، مقدار ریسک ناچیز است. (1
در حالتی که تخلف مدنی اتفاق افتاده ولی تبعاتی برای بانک نداشته است و بانک تبرئه شده است، مقدار ریسک کم  (2

 است.
در حالتی که تخلف مدنی اتفاق افتاد و برای بانک تبعات داشته و علیه بانک گزارش تخطی از قانون صادر شده است،  (3

 مقدار ریسک متوسط است.
 در حالتی که تخلف جدی اتفاق افتاده است و بر علیه بانک تعقیب کیفری صادر شده است، مقدار ریسک باال است. (4
ن انجام شده و محکومیت کیفری احتمالی صادر شده است، مقدار ریسک بسیار زیاد و در حالتی که نقص فاحش قانو (5

 باشد.فاجعه بار می
 اثر مالی 
 میلیون ریال است، ریسک ناچیز است. 500در حالتی که میزان خسارت ناشی از عدم تطبیق کمتر از  (1
میلیون ریال است ریسک  1000و کمتر از میلیون ریال  500در حالتی که میزان خسارت ناشی از عدم تطبیق بیشتر از  (2

 کم است.
ریال است ریسک  یلیونم 2000از ریال و کمتر  میلیون 1000در حالتی که میزان خسارت ناشی از عدم تطبیق بیشتر از  (3

 متوسط است.
ت ریسک ریال اس میلیون 5000میلیون ریال و کمتر از  2000در حالتی که میزان خسارت ناشی از عدم تطبیق بیشتر از  (4

 باال است.
 میلیون ریال است ریسک فاجعه بار است. 5000در حالتی که میزان خسارت ناشی از عدم تطبیق بیشتر از  (5
 اثر عملیاتی 
در حد کمتر از یک ساعت با اختالل مواجه شود، مقدار ریسک آن  (Core Bankingبانک )سیستم متمرکز اصلی  (1

 ناچیز است.
واجه مدر حد بیشتر از یک ساعت و کمتر از چهار ساعت با اختالل  (Core Bankingبانک )سیستم متمرکز اصلی  (2

 شود، مقدار ریسک آن کم است.
واجه مدر حد بیشتر از چهار ساعت و کمتر از هشت ساعت با اختالل  (Core Bankingبانک )سیستم متمرکز اصلی  (3

 شود، مقدار ریسک آن متوسط است.
 در حد یک روز با اختالل واجه شود، مقدار ریسک آن باال است. (Core Bankingبانک )سیستم متمرکز اصلی  (4
واجه شود، مقدار ریسک آن بسیار باال و مبیشتر از یک روز با اختالل  (Core Bankingبانک )سیستم متمرکز اصلی  (5

 فاجعه بار است.
 شهرت بانک 
 اگر شهرت بانک در معرض فشار قرار نگیرد، مقدار ریسک ناچیز است. (1
 شهرت بانک در سطح محلی مانند روستا یا شهرستان مورد خدشه قرار بگیرد، مقدار ریسک کم است.اگر  (2
 اگر شهرت بانک در سطح یک استان و شهرستان مورد خدشه قرار بگیرد، مقدار ریسک متوسط است. (3
 اگر شهرت بانک در سطح چند استان و کشور مورد خدشه قرار بگیرد، مقدار ریسک باال است. (4
 خیلی باال و فاجعه بار است. مورد خدشه قرار بگیرد، مقدار ریسک المللیبیناگر شهرت بانک در سطح کشور و  (5
 سالمتی و ایمنی 
 کارمندان مشکل خاصی ندارند. ریسک ناچیز است. (1
 ، مقدار ریسک کم است.شودمیاولیه مشکل حل  هایکمککمی ناراضی هستند. و با  کارمندان (2
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، دشونمیو یک سری از سازمان خارج  شودمیاضی هستند. و با کمک مشاوره مشکل یک سری حل کارمندان زیادی نار (3
 مقدار ریسک متوسط است.

، مقدار شوندمیشود و یک سری از سازمان خارج کارمندان زیادی ناراضی هستند. و با کمک مشاوره مشکل حل نمی (4
 ریسک باال است.

شوند، شود و اکثر کارمندان از سازمان خارج میمشاوره مشکل حل نمی کارمندان زیادی ناراضی هستند. و با کمک (5
 مقدار ریسک بسیار باال و فاجعه بار است.

 هافرایند و بخشنامه 
ها به صورت کامل و بهینه وجود دارند و قابلت ارتقاء و بهبودی را دارند، در این حالت مقدار ریسک فرآیندها و بخشنامه (1

 ناچیز است.
 ها تحت مدیریت و قابل ارزیابی هستند، در این حالت مقدار ریسک کم است.بخشنامهفرآیندها و  (2
شود. در این حالت مقدار ریسک به آن عمل نمی درستیبهها موجود و قابل اجرا هستند، ولی فرآیندها و بخشنامه (3

 متوسط است.
 یسک باال است.ها موجود ولی قائم به فرد است. در این حالت مقدار رفرآیندها و بخشنامه (4
 ها وجود ندارند، در این حالت مقدار فاجعه بار است.فرآیندها و بخشنامه (5

 2جدول 
 اثر ریسک

 نتیجه ریسک
فرایند و 
 هابخشنامه

و  سالمتی
 شهرت ایمنی

 یاتیعمل
اختالل )

 بالقوه(
 مقیاس حقوقی مالی

اثر کم یا 
 بدون اثر

فرایند بهینه 
 و قابل بهبود

 بدون آسیب
 بدون قرار
 گرفتن در

 فشار معرض

کمتر از یک 
 ساعت

 50کمتر از 
 میلیون تومان

 ناچیز با رعایت حقوق

 اثر جزئی
فرایند تحت 

مدیریت و 
 قابل ارزیابی

های کمک
اولیه نارضایتی 

 کارمندان

 یارسانهپوشش 
در سطح محلی 
 مانند شهرستان

اثر در حدود 
 چهار ساعت

تا  50در بازده 
میلیون  100

 تومان

 اندک، مدنیتخلف 
بدون  -رفع سریع 

 تبعات
 کم

 اثر عمده
فرایند اجرا 

 شودمی

 رفتار
 -یامشاوره

خروج تعداد 
کمی از 

 کارمندان

 یارسانهپوشش 
 در سطح استان

اثر در حدود 
 هشت ساعت

 100در بازده 
تا  میلیون

میلیون  200
 تومان

جریمه مدنی قابل 
گزارش  -توجه

 تخطی قانون
 متوسط

قابل  ضربه
 توجه

فرایند قائم به 
 فرد است

خروج تعداد 
قابل توجه 
کارمندان 
صدمات 
 گسترده

 یارسانهپوشش 
در سطح چند 
 استان یا کشور

اثر در حد یک 
 روز

 200در بازده 
میلیون تا 

میلیون  500
 تومان

تخلف جدی، تعقیب 
 کیفری

 باال

از دست 
دادن اعتبار 

 یا مجوز

فرایند و رویه 
استاندارد 

 وجود ندارد

خروج اکثریت 
 و مرگ دائمی

 یارسانهپوشش 
کشوری و 

 المللیبین

بیشتر از یک 
 روز

 500بیشتر از 
 میلیون تومان

نقض فاحش، 
 محکومیت کیفری

 احتمالی
 فاجعه بار

 پژوهش هاییافتهمنبع: 
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 محاسبه ریسک عدم تطبیق ۴.3
ه محاسبه که نمون باشدمیهر شکست فرایندی و عدم رعایت قانون و مقررات در سیستم بانکی دارای میزانی ریسک تطبیق 

قطعی  و مقرراتاگر احتمال وقوع ریسک عدم رعایت قانون  دهدمینشان  1آورده شده است. مورد  3آن در جدول شماره 
باشد که باالترین سطح ریسک است. می 25قدار سطح ریسک تطبیق برابر باشد و اثر وقوع آن فاجعه بار باشد در آن صورت م

در  12صورت مقدار سطح ریسک تطبیق  اگر احتمال وقوع باال باشد و اثر وقوع متوسط باشد در آن دهدمینشان  2مورد 
مقدار سطح  ن صورتآاگر احتمال وقوع کم باشد و اثر وقوع باال باشد در  دهدمینشان  3باشد. مورد سطح متوسط می

 باشد.کم می در سطح 4ریسک تطبیق 

 3جدول 
 نمونه محاسبه ماتریس ریسک تطبیق

 یقتطب کسیسطح اولویت ر
(CRPL) ( اثرImpact)  احتمال(Likelihood)  یسکرمورد (Case) 

 1مورد  5 5 25
 2مورد  4 3 12

 3مورد  2 2 4
 

کند. ریسک تطبیق در سراسر سازمان را فراهم می بندیاولویتارزیابی ریسک تطبیق بر حسب احتمال و اثر، امکان 
آوری و خالصه کردن شدت ارزیابی ریسک ایجاد ماتریس ریسک است. که در های مورد استفاده برای جمعیکی از روش

ریسک کم،  4تا  3بدون ریسک، مقدار ریسک در بازده  2تا  1نشان داده شده است. مقدار ریسک در بازده  4جدول شماره 
 25تا  17ریسک باال و مقدار ریسک در بازده  16تا  10ریسک متوسط، مقدار ریسک در بازده  9تا  5مقدار ریسک در بازده 

 باشد.ریسک بحرانی می

 4 جدول
 محاسبه ریسک تطبیق وتحلیلتجزیهنتایج دقیق 

 عیقط یباًتقر 5 10 15 20 25
 احتمال باال 4 8 12 16 20
 احتمال متوسط 3 6 9 12 15
 احتمال کم 2 4 6 8 10

 نادر 1 2 3 4 5
 احتمال       جزئی کم متوسط باال فاجعه بار

 
 اثر وقوع

 

ه بباشد. که در اولویت اول قرار دارد و بانک بایستی با فوریت بسیار باال منطقه قرمز نشان از منطقه بحرانی ریسک می
باشد که بایستی در اولویت دوم بانک قرار بگیرد. آن رسیدگی کند. منطقه نارنجی نشان از منطقه پرریسک یا ریسک باال می

باشد که بانک بایستی آن را در اولویت اقدامات اصالحی به سرعت صورت بگیرد. منطقه زرد منطقه با ریسک متوسط می
رنگ منطقه کم دقیق است. منطقه سبز کم یزیربرنامهحی از طریق فرایند سوم خودش قرار دهد. نیازمند اقدامات اصال

باشد. و منطقه سبز پررنگ جزئی در محیط کار و فرایندها می ییراتتغباشد که در اولویت چهارم قرار دارد نیاز به ریسک می
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باشد. از آنجایی که دام خاصی نمیای است که ریسک ناچیز است که در آخرین سطح اولویت قرار دارد و نیاز به اقمنطقه
ه های امروز و فردا نیاز بانداز تهدید مدرن دائماً در حال تغییر است، ماتریس ارزیابی ریسک شما برای مقابله با چالشچشم

ری یوکار شما نیاز به ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک سازمانی قوی دارد یا برای جلوگتوجه و تکرار مداوم دارد. اینکه کسب
کند، رویدادهای ریسک، چه خارجی و چه داخلی، به ارزیابی منظم نیاز دارند تا های داخلی را تقویت میاز تقلب، کنترل

 احتمال و اثر آنها با موفقیت مشخص شود.

 گیرینتیجه 5
انک و رج از بوکار چه خاسرعت تغییرات در محیط کسب به این دلیل که نیاز به ارزیابی ریسک تطبیق در حال رشد است

تر شده است. این بدان معناست که عملکردهای تطبیق باید در ارزیابی ریسک هوشمندتر باشد، چه در داخل بانک سریع
باشند. به طوری که محاسبه دقیق ریسک تطبیق  ترآگاهها بایستی کارشناسان تطبیق در مورد نحوه عملکرد ارزیابی

در  ناکنوهمممکن است انجام دهد. بحث در مورد مدیریت ریسک تطبیق  مهمترین کاری است که یک کارشناس تطبیق
مقررات بانکی )کمیته بازل(، گروه ولفسبرگ و گروه ویژه  هایکنندهیمتنظدر میان  المللیبینهای داخلی و سطح بین بانک

یق ا با استفاده از چارچوب تطبسازد تاقدام مالی در جریان است. ایجاد فرهنگ تطبیق قدرتمند، سیستم بانکی را قادر می
شوند. سپس های ریسک تطبیق ارزیابی میبرسد. ابتدا، حوزه کاراهای نظارتی خود به صورت مبتنی بر ریسک، به خواسته

دهی شوند. در نهایت، فرآیندهای نظارت و گزارشهای تطبیق مناسب شناسایی، ارزیابی و اعمال میها و کنترلاستراتژی
تا اطمینان حاصل شود که بانک همیشه به طور کامل تطبیق با قوانین و مقررات را  شودمینی منظم انجام در فواصل زما

 دارد.
بال ریسک و را به دن هابانک، پذیرییتمسئولو افزایش تمرکز بر  وکارکسبافزایش محیط نظارتی، پیچیدگی بیشتر 

کدیگر ها به یای که ریسکاین حال، این ابتکارات در دوره ابتکارات تطبیق در سراسر سیستم بانکی سوق داده است. با
شوند و هماهنگ نیستند منجر به ناکارآمدی فاحش در سیستم بانکی ها به اشتراک گذاشته نمیوابسته هستند و کنترل

ن ابتکارات ی. سیستم مدیریت ریسک تطبیق از طریق شناسایی، ارزیابی، کنترل و نظارت توانایی هماهنگی و ادغام اشودمی
کند تا فرآیندهای پیچیده مدیریت ریسک تطبیق را با یک سیستم کمک می هابانکو رسیدگی به موضوعات فوق را دارد به 

کنند. در این مقاله، فهرستی از موارد تطبیق بر اساس دو عامل احتمال وقوع و شدت  یسازسادهیکپارچه در سطح بانک 
تطبیق بر اساس گفتگو با کارشناسان تطبیق بخش بانکی طراحی شده است. این روش  بندی شدند. مدل برآورد ریسکرتبه

باید دارای واحد تطبیق مستقل باشند. به طوری که در همه  هابانک. همه دهدمیاز ریسک ارائه  ترییقدقدید کارآمدتر و 
هاد تماتیک مشاوره گرفته شود. پیشننظارت بر ریسک تطبیق به طور سیس یرمسئولمدها و محصوالت و تغییرات از پروژه

کنند همچنین پیشنهاد  سازییادهپماتریسی ریسک تطبیق را  های داخلی برای کاهش ریسک تطبیق مدلکه بانک شودمی
های مدرن و نوآورانه مانند یادگیری ماشین برای ارزیابی ریسک همراه با یک چارچوب باید از استراتژی هابانک، شودمی

های مرتبط و همسو کردن ارزیابی ریسک با استراتژی و حاکمیتی مؤثر برای رسیدگی به ریسک تطبیق در همه حوزه
بایستی برنامه عملیاتی ساالنه رعایت قوانین و مقررات  هابانکوکار استفاده کنند در نهایت واحد تطبیق انداز کلی کسبچشم

روزرسانی کارکنان طراحی و های کنترل داخلی و نیز آموزش و بهها و سیستمها، رویهسیاست یروزرسانبهبا هدف توسعه و 
 اجرا نماید.
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