


سیروان آقائی–علی آهنگری :نویسنده

تدوین مدلی برای  طراحی مدیریت ریسک عدم 

رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی



مقدمه

پژوهشیشینه مبانی نظری و پ

مدیریت ریسک تطبیق

روش تحقیق

تجزیه و تحلیل

محاسبه ریسک تطبیق

 پیشنهادهانتیجه گیری و



نیازآیند،میدراجرابهوتغییرحالدرباالسرعتیباهابخشنامهواستانداردهاها،دستورالعملقوانین،امروزیکاروکسبمحیطدر
.استشدهظاهرهابانکاساسیاولویتعنوانبهآنهابامداومتطبیقازاطمینانونظارتیتغییراتباشدنهمگامبه

رعایتدمعازناشیکهمادی،هایزیانومالیمصادرهقانونی،هایجریمهمعرضدرهابانکگرفتنقرارازاستعبارتتطبیقریسک
شناختهنیزارچگییکپریسکعنوانبهتطبیقریسک.استهابانکداخلیهایبخشنامهبانکی،سیستممقرراتوقوانینبامطابقتدر

.شودمی

ردکافیدقتعدم.دهدکاهشراآنمشتریانتعدادوبگذارداثربانکبرندشهرتبرتواندمیمقرراتوقوانینرعایتعدم
مسائلباوزهنهابانکازبسیاری.بکشاندگیروقتوپرهزینهدعویهایرویهبهرابانکتواندمیمشتریانبرنظارتوهاتراکنش
.کنندمینرمجهپنودستریسکفرهنگوعملکردهایمشوقپاسخگویی،تطبیق،سوادماننددفاعیدومخطدرکنترلیمحیطاساسی

درراآنهاواندمی تتطبیقمدیریتبرایموقتیرویکردهایهستند،مواجهمقرراترشدازناشیتطبیقپیچیدگیافزایشبابانک ها
تطبیقریسکمدیریتچارچوبیکبایدهابانکذاتی،ریسک هایسطوحوماهیتدلیلبه.دهدقرارتوجهیقابلهایریسکمعرض
.دهدانجاماست،مواجهآنبابانککلکهراتطبیقریسک هایمؤثرکنترلونظارتشناسایی،کهباشندداشته

باشدمییقتطبمهمپروژهیکعنوانبههادادهمدیریتوسازیذخیرهکنند،میمدیریترامشتریاناطالعاتاززیادیمقادیرهابانک
.بماندمحرمانهاطالعاتبایستیچون

بزرگترینزایکیتطبیقریسک.استشدهظاهرجهانسراسردرکاروکسبکلیدیهاینگرانیعنوانبهتطبیقریسکمدیریت
.استامروزیدنیایدربانکداریصنعتهایدغدغه



دستازهبمنجرتواندمیکهبگذاردتأثیرآندرآمدبرتواندمیسازمانیکتوسطاجراقابلمقرراتوقوانینرعایتعدم
.شودگذاریارزشوتجاریهایفرصتشهرت،دادن

وشناساییباکریسمدیران.شدمیگرفتهنظردرجداگانهواحدهایعنوانبهتطبیقمدیریتوریسکمدیریتسنتی،طوربه
.ندداشتسروکارمقرراتوقوانینتطبیقحسابرسیباتطبیقمدیرانکهحالیدرداشتند،سروکارریسککاهش

تطبیقیتمدیر.باشدشدهادغامشرکتاهدافوریسکمدیریتباکهاستاستراتژییکمستلزمتطبیقالزاماتافزایش
-کنترلسپسوندکنشناساییراتطبیقهایریسکمهمترینابتداکهدهدمیراامکاناینتطبیقمدیرانبهریسکبرمبتنی
.کنندپیشنهادهاریسکاینکاهشبرایراهایی

ریسکوهواوآبتغییراتریسکتقلب،ریسکسایبری،امنیتریسکتطبیق،ریسکامروزی،مدرنتهدیدهایاندازچشم
.باشدداشتهبانکیسیستمنتیجهرویبرتوجهیقابلتأثیرتواندمی19-کوویدمانندخارجی

دربانکفمختلشعبوجودبادهد،میپوششتواندمیتطبیقبرنامهیککهفرآیندهاییوهابخشزیادتعدادبهتوجهبا
پیچیدگیلباغدیجیتالتحول.هستندمواجهریسکازمتعددیمنابعباهابانک.شودمیترپیچیدههاگزارشکشور،سراسر

ارزهایوابریرایانشها،تکفینمانندنوآوری هاییورودبابه ویژهمی دهد،افزایشراامنیتیچالش هایومعماری
پول شویی،ابمبارزهبرایتنظیم کننده هاودولت هاتالشباهمزماناخیر،سال هایدر.اندشدهبیشترمشکالتایندیجیتال

شافزایباهمگاممحلی،سطحدرهموجهانیسطحدرمقرراتمالی،غیرقانونیمعامالتسایروتروریسممالیتأمین
ایننیستمتحرکهدفیکفقطتطبیقریسکمدیریتزمینه،ایندر.استیافتهافزایشامن،عملیاتبرایذینفعانانتظارات

راجدیدیهایشیوهویابدمیافزایشفناوریوکاروکسبگسترشباکهاستمختلفاهدافازبسیاریکنندهمنعکسهدف
.کندمیمقرراتمشمول



بههابانکمدیرههیئتکهطوریبهکننداتخاذتطبیقدرراپایینبهباالازرویکردیبایدهابانک
.باشندمقرراتوقانونرعایتدرکارکنانالگویبایدباالردهمدیرانعنوان

هایشتالالمللیبینذیربطمراجعسویازمطمئنهایرویهتقویتوبانکینظارتبررسیجهت
درکهرگولفسبگروهومالیاقدامویژهگروهالمللی،بینتسویهبانکمانندگرفته،صورتزیادی
هایفعالیتطبیقتریسکمدیریتوتروریسممالیتامینپولشوئی،بامبارزهمشتربان،شناسائیزمینه

.انددادهانجاممتعددی



آنهابادبایهابانککه(غیرهوقانونی)الزاماتهمهدرکوسنجیاعتبارسازماندهی،شناسایی،بهفازاین:(ساماندهیشناسایی،)اولفاز
-ریسکودهدمیارائهعملکردیحوزهاساسبربانکعملیاتالزاماتازکاربردیتحلیلوتجزیهیکفازاین.داردتمرکزباشد،داشتهمطابقت

مشروطهایفعالیتمسئولیتکهدارندشعبسراسردررانمایندگانیبانکهرتطبیقعدمریسکشناسناییبرای.کندمیارزیابیرامرتبطهای
.دارندعهدهبرراالزاماتبه

شناساییزاماتالکهاستبانکهایفعالیتتمامنمایهوهانامهبخشوفرایندهاتمامتهیهشاملمرحلهاین:(هافعالیتتحلیلوتجزیه)دومفاز
ستند؟هقانونیالزاماتکدامپوششتحتفعالیتهرودهدمیانجامراهاییفعالیتچهبانک:پرسدمیسوالاین.کندایجادرا1فازدرشده

اصولاستانداردنای.استضروریتطبیقبرنامههایکنترلوفرآیندهابرایتطبیقاستانداردایجاد:(مطلوبتطبیقبرنامهاستاندارد)سومفاز
برمبتنیهایلویتاوتعیینازوکنندبررسیرانسبیهایریسکبایدهابرنامه.کندمییکپارچهتطبیقبرنامهمدیریتدررامدیریتسیستم
.کنندحاصلاطمینانریسک

بانکفعلیتطبیقبرنامهتوصیفمورددر4فاز،3فازدرشدهشناسایینظرمورداستانداردبرخالف:(واقعیتطبیقبرنامهشرایط)چهارفاز
درکاراین.دهدمیانجامرا(کجاوزمانیچهکسی،چهباهمراه)3فازدرشدهمشخصهایفعالیتبانکچگونهکهکندمیتعریفاین.است

.شوندمقایسههمباآنهابعدمرحلهدرتاشودمیانجامنظرمورداستانداردچارچوب

فرآیندهای.کندمیمقایسهنظرمورداستانداردباراواقعیتطبیقبرنامهمدیریتها،شکافتحلیلوتجزیه:(هاشکافتحلیلوتجزیه)پنجفاز
وهاشکافاین.رنددابهبودبهنیازیاکنندمیکاردرستیبهآن هاآیاکندمشخصتامی کندارزیابیرابلوغوکنترل هاتطبیق،برنامهمدیریت

.کندمیفراهمرابعدفازدریافتهتوسعهبهبوداقداماتبرایمبناییهافرصت

کهبردمیمدیریتمداومبازنگریبرایرویکردیوکاربردیهایبرنامهتوسعهسمتبهراروندشیشمرحله:(بهبودهایاقدام)شیشفاز
اثرعنوانبهیسکر.شودمیایجادفازآخرینپایاندرتطبیقبرنامهمدیریتبررسی.کندمیهدایتراتطبیقبرنامهبهبودوتوسعههایفعالیت

.شودمیگیریاندازه(پیامد)اثرواحتمالحسببراغلبوشودمیتعریفاهدافبرقطعیتعدم







توضیحات سال پژوهشگران
بامبارزهقررات،متطبیق.نظارتیفناوریکمکبهبانکینظامدرمقرراتتطبیقعملکردبهبودبرایچارچوبیارائه
عنییها،حوزهاینویژههایتکفینمشارکتهدفکههستندهاییبخشجملهازریسکمدیریتوشوییپول

ارچوبچهیکمختلفنظارتیهایفناوریبررسیباکهکردندسعیآنها.استنظارتیفناوریهایاستارتاپ
دادندپیشنهادنظارتی

1396 حکمت و محمدی قمی 

بازاردرلفعامالینهادمطالعهموردارزیابیوتحلیلشناسایی،سازمانی،ریسکمدیریتسازیپیادهبررسی
نطوفا)ذهنیتراوش لیست،چکهایروشازاستفادهباوهاشرکتسطحدرموجودهایریسکآنها.سرمایه

میزانوادرخداحتمالسازمانسطحدرخبرگانازنظرسنجیفنباسپسوکردهشناساییتمرکزکانونو(مغزی
.اندآوردهدستبهسازمانعملکردبرریسکهراثر

1398 جلیلوند و همکاران 

رهنمودهایواستانداردسازیالمللیبینسازماناسنادازالگوگیریبا(تطبیق)رعایتریسکارزیابیبررسی
احبهمصلیست،چکتهیههایروشازاستفادهانها:(عاملهایبانکازیکیموردیمطالعه)تردویکمیسیون

هایروشسسپ.انددادهارائهراریسکماتریسسپس.اندکردهکارخبرگاننظراتاخذونظرسنجیساختاریافته،
.اندنمودهارائهمقرراتوقانونرعایتجهتمختلفحوزهایبرایپیشنهادی

1399 حاجی شاه وردی و زمردیان

بهبیشترتوجهجهانی،مالیبحرانازعبورراههایازیکی.لهستانهایبانکدرتطبیقریسکبرنظارتبررسی
ریسکازریجلوگیبرایاستدادهپیشنهادایشان.استمالیموسساتسایروهابانکتوسطتجارتمقرراترعایت
تطبیقاحدوکهدادنشانهمچنین.کرداستفادهبایستیداخلیهشدارسیستمباافزارینرمابزارهایازتطبیق
.اشدبداشتهبایستیبانکحوزه هایسایروعملیاتیریسکحوزهبانزدیکهمکاریحالعیندرومستقل

2015 لوسیوویچ

ایجادرایبتطبیقتابعیکپژوهشایندرایشان.استپرداختهبانکداریدرتطبیقریسکمشخصاتبررسی
ریسکازیشگیریپبرایهابرنامهسیستماتیکاجرایوریسکبرکنترلاعمالبرایریسک،مدیریتبرایسیستمی

اروپاکداریباناتحادیهبهالحاقبرایبلغارستاندهدمیپیشنهاد.دهدمیپیشنهادنظارتیالزاماتبارعایتعدم
.شودپذیرفتهقانونیمواردسایرونظارتیهایرویهاروپایی،جدیدمقرراتکهاستآنمستلزم

2015 امیل آسنوف



درکارشدههایهنمونازتطبیقریسکماتریسبهدستیابیبرایتطبیقریسکعواملاهمیتمیزانبرآوردبرایحاضرپژوهشدر

ایرانانکیبسیستمشرایطبرایراآنداخلیهایبانکدرتطبیقکارشناسانمشورتباواستشدهاستفادهخارجیکشورهای

.استشدهدادهایرانشرایطبهنسبتتغییراتیودادهتطبیق

شوندمیبندیخوشهمقرراتوقانونرعایتعدمتخلفاتماشین،یادگیریهایروشاساسبر.

اثراتتحلیلروشترکیبازکهشده،ارائهتطبیقریسکارزیابیبرایمدل(FMEA)ریسکماتریسو(RM)آمدهدستبه

.است

تحقیقروش 



خوشههاادهدپایگاهدرنظارتیغیرهایدادهکمکبهماشینیادگیریتکنیکاساسبرمقرراتوقوانینرعایتعدمهایریسک

.شوندمیبندی

کندمیگروه بندیآن هاتفاوت هاییاشباهت هابراساسرابرچسببدونداده هایکهاستداده کاویتکنیکیکخوشه بندی .

مقرراتوقوانیننقص-3منافعتضاد-2ایحرفهرفتارقانوننقض-1ازعبارتندکهخوشههشتدرتطبیقعدمهایریسک
تدارکات-8جهانیتجارتسازمانکارکنانایمنیوسالمت-7تبعیض-6آزارواذیت-5رشوه،فساد،تقلب-4کارکنان

.اندشدهتقسیم

وقوعاحتمالمیزاننظرازشدهشناساییهایریسک(Likelihood)قدرتوکاروکسبهایفعالیتباآنهاارتباطنحوهو

سطحساسابربندیطبقهاین.شوندمیبندیطبقهکیفیوکمیهایتکنیکوابزارهاازاستفادهباگذاریشان،(Impact)تاثیر

.استاشدبمیآنهاگذاریتاثیرشدتدرریسکفراوانییااحتمالمیزانکنندهتعیینکهباشدمی(CRPL)تطبیقریسکاولویت

CRPL= L * I

و تحلیلتجزیه 



مثال،برای.ردکرتبه بندیمشخصزمانیبازهیکدرقوعوفراوانییااحتمالمانندکمی،یاکیفیشرایطاساسبرمی توانراریسکوقوعاحتمال
.کردتوصیفسالدرآنوقوعدفعاتتعدادیادارایییاپروژهطولدررویدادیکوقوعاحتمالمی توان

داردوجودآنتکرارامکانحتیواستدرصد90ازبیشترباالبسیارمقرراتوقانوننقصرخداداحتمالکهحالتیدر:قطعیتقریباوقوعاحتمال.
کارمندانهبآموزشی.شودنمیشناساییمتخطیفردونداردوجودکنترلبرایفرایندییامشیخطهیچندارد،وجودکنترلیهیچحالتایندر

.استنشدهداده

نامهبخشومشیخطشود،تکرارسالدربارچندداردامکانوداردوجوددرصد90تا65بینومقرراتقانوننقصاحتمال:زیادوقوعاحتمال
بههاآموزشوندهستشناساییقابلمتخلفافرادولیشوندنمیسنجیاعتباردرستیبهنتایج.شودنمیاجرادقیقومنظمطوربهولیداردوجود

.استشدهدادهکارمندانبهحدودیتارسمیغیرورسمیصورت

حالتایندر.باشدمیسالدرباریکمعموالآندادنرخاحتمالداردوجوددرصد65تا35بینمقرراتوقانوننقصاحتمال:متوسطاحتمال
موقتیتصوربهونیستدائمیصورتبههاکنترلشوندنمیرسانیروزبهدرستصورتبهولیداردوجوداجباریومنظمصورتبههامشیخط

.استشدهدادهکارحیندرآموزشکارمندانبهشوندمیشناساییمتخطیافراد.شودمیانجام

بیفتداتفاقدوسالطیدرباریکمثالدهدرخزمانییکدرداردامکانباشدمیدرصد35تا10بینمقرراتوقانوننقصاحتمال:کماحتمال.
آموزش.ندگیرمیقرارکنترلتحتوشدهاعتبارسنجیدرستصورتبههاریسک.شوندمیاجراوروزبهمنظمصورتبهودارندوجودهامشیخط

.استنشدهمستنداما.شودمیدادهخضویغیروحضوریصورتبهکارمندانبه

یکسالپنجهرمثالدهدرخخاصیشرایطدراستممکنباشد،میدرصد10تاصفربینواندکبسیارمقرراتوقانوننقصاحتمال:نادراحتمال
رتصوبهآموزش.شودمیانجاممنظمطوربههاکنترل.شوندمیرسانیروزبهمرتبطوربهودارندوجودهامشیخط.دهدرخداردامکانبار

.داردوجودشدهمستندومنظمصورتبهمدیریتیهایبررسی.شودمیمستندوداردوجودحضوریغیروحضوری

احتمال وقوع ریسک



(likelihood)احتمال وقوع عدم تطبیقفراوانی عدم تطبیقوضعیت محیط کنترلی

نداردوجودمحلدرکنترلیهیچ
نداردوجودایرویهیامشیخطهیچ
استنشدهشناساییمسئولیفردهیچ
نداردوجودایشدهمدیریتبررسیهیچآموزشی،هیچ

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

درصد90تقریبا قطعی بیشتر از 

شودنمیروزبهمنظمطوربهونیستالزامیاماداردوجودهارویهوهامشیخط.
استنشدهآزمایشبخشرضایتنتایجباهاکنترل.
شدندشناساییمسئولافراد
شدهمدیریتبررسیبدون،(کارحیندر)رسمیغیرورسمیهایآموزشوجود

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

درصد90تا 65احتمال باال بین 

شوندنمیروزبهمنظمطوربهاماهستند،اجباریهامشیخط
شوندمیآزمایشمتفاوتنتایجباگهگاهیفقطهاکنترل
شدندشناساییمسئولافراد
شودمیارائهنیازصورتدرآموزش
نیستمستنداماشود،میانجامگاهبهگاهمدیریتیهایبررسی

درصد65تا 35احتمال متوسط بیش از ممکن است هر سال یک بار رخ دهد

شوندمیروزبهمنظمطوربهوشدهاجباریهامشیخط
داشتندمثبتنتایجاکثراًهاکنترل
استنشدهمستنداماشود،میارائهشدهشناساییمسئولافرادبهمنظمآموزش
نیستمستنداماشود،میانجاممنظممدیریتیهایبررسی

ر ممکن است در یک شرایطی رخ دهد حداقل یک بار د
سال رخ دهد2

احتمال کم
درصد35تا 10

شوندمیروزبهمنظمطوربهوشدهاجباریهامشیخط
شوندمیآزمایشمثبتنتایجبامنظمطوربههاکنترل
استشدهمستندآموزششود،میارائهشدهشناساییمسئولافرادبهمنظماجباریآموزش
استشدهمستندوانجاممنظممدیریتیهایبررسی

ار در ممکن است فقط در موارد استثنایی رخ دهد یک ب
سال رخ می دهد5

درصد10نادر کمتر از 

احتمال وقوع ریسک



وهامهجریبالفاصلهکندفکرشخصکهطوریبه.باشدمیریسکازناشیزیانمیزان

قرراتموقوانینرعایتعدماحتمالیمستقیممالیپیامدهایوکیفریومدنیهایمجازات

بندیرتبهکمییاکیفیشرایطاساسبرتواندمیرخدادیکپیامدیااثر.افتادخواهداتفاق

،عملیاتیحقوقی،ایمنی،وسالمتمالی،امورهایبخشدراثریاشدتاساسبر.شود

.نمودمحاسبهانسانیمنابعوشهرتها،بخشنامهوفرایند

ریسک( شدت)اثر



مقیاسحقوقیمالی(اختالل بالقوه)عملیاتیشهرتو ایمنیسالمتیهافرایند و بخشنامهنتیجه ریسک

بدون قرار گرفتن در معرض  بدون آسیببودفرایند بهینه و قابل بهاثر کم یا بدون اثر
فشار

ناچیزبا رعایت قانونمیلیون تومان50کمتر از کمتر از یک ساعت

ابل فرایند تحت مدیریت و قاثر جزئی
ارزیابی

های اولیه نارضایتی کمک
کارمندان

پوشش رسانه ای در سطح 
محلی مانند شهرستان

-تخلف مدنی  اندک، رفع سریع میلیون تومان100تا 50در بازده اثر در حدود چهار ساعت
بدون تبعات

کم

خروج -مشاوره ایرفتارشودفرایند اجرا میاثر عمده
تعداد کمی از کارمندان

پوشش رسانه ای در سطح 
استان

میلیون 200میلیون  تا 100در بازده اثر در حدود هشت ساعت
تومان

گزارش-جریمه مدنی قابل توجه
تخطی قانون

متوسط

خروج تعداد قابل توجه فرایند قائم به فرد استضربه  قابل توجه
کارمندان صدمات گسترده

د پوشش رسانه ای در سطح چن
استان یا کشور

میلیون 500میلیون تا 200در بازده اثر در حد یک روز
تومان

باالتخلف جدی، تعقیب کیفری

از دست دادن اعتبار یا 
مجوز

فرایند و رویه استاندارد
وجود ندارد

ین پوشش رسانه ای کشوری و بخروج اکثریت و مرگ دائمی
المللی

نقض فاحش، محکومیت کیفریمیلیون تومان500بیشتر از بیشتر از یک روز
احتمالی

فاجعه بار

ریسک( شدت)اثر



محاسبه ریسک عدم تطبیق



میطبیقتریسکمیزانیدارایبانکیسیستمدرمقرراتوقانونرعایتعدموفرایندیشکستهر
وقوعاحتمالاگردهدمینشان1مورد.استشدهزیرآوردهجدولدرآنمحاسبهنمونهکهباشد

دارمقصورتآندرباشدبارفاجعهآنوقوعاثروباشدقطعیومقرراتقانونرعایتعدمریسک
احتمالاگرمیدهدنشان2مورد.استریسکسطحباالترینکهباشدمی25برابرتطبیقریسکسطح
متوسطسطحدر12تطبیقریسکسطحمقدارصورتآندرباشدمتوسطوقوعاثروباشدباالوقوع

ارمقدآنصورتدرباشدباالوقوعاثروباشدکموقوعاحتمالاگردهدمینشان3مورد.باشدمی
.باشدمیکمسطحدر4تطبیقریسکسطح

(Case)مورد ریسک(Likelihood)احتمال (Impact)اثر(CRPL)سطح اولویت ریسک تطبیق

1مورد 2555

2مورد1234

3مورد 422

(نمونه)تطبیق ریسک عدم محاسبه 



استشده ترسریعبانکداخلدرچهوبانکازخارجچهکسب وکارمحیطدرتغییراتسرعتزیرااسترشدحالدرتطبیقریسکارزیابیبهنیاز.

آگاهترهاارزیابیلکردعمنحوهمورددرتطبیقکارشناسانبایستیباشد،هوشمندترریسکارزیابیدربایدتطبیقعملکردهایکهمعناستبداناین

.دهدانجاماستممکنتطبیقکارشناسیککهاستکاریمهمترینتطبیقریسکدقیقمحاسبهکهطوریبه.باشند

(بازلکمیته)یبانکمقرراتهایکنندهتنظیممیاندرالمللیبینسطحوداخلیهایبانکبیندراکنونهمتطبیقریسکمدیریتمورددربحث،

چارچوبازدهاستفاباتامی سازدقادررابانکیسیستمقدرتمند،تطبیقفرهنگایجاد.استجریاندرمالیاقدامویژهگروهوولفسبرگگروه

واستراتژی هاسپس.شوندمیارزیابیتطبیقریسکهایحوزهابتدا،.برسدکارآصورتبهخودنظارتیخواسته هایبهریسک،برمبتنیتطبیق

تاشودمیامانجمنظمزمانیفواصلدردهیگزارشونظارتفرآیندهاینهایت،در.می شونداعمالوارزیابیشناسایی،مناسبتطبیقکنترل های

.داردرامقرراتوقوانینباتطبیقکاملطوربههمیشهبانککهشودحاصلاطمینان

بانکیسیستمدراحشفناکارآمدیبهمنجرنیستندهماهنگونمی شوندگذاشتهاشتراکبهکنترل هاوهستندوابستهیکدیگربهریسک هاکهدوره ای

موضوعاتبهیدگیرسوابتکاراتاینادغاموهماهنگیتوانایینظارتوکنترلارزیابی،شناسایی،طریقازتطبیقریسکمدیریتسیستم.می شود

.کنند سازیسادهبانکسطحدریکپارچهسیستمیکباراتطبیقریسکمدیریتپیچیدهفرآیندهایتامی کندکمکبانک هابهداردرافوق

بافتگوگاساسبرتطبیقریسکبرآوردمدل.شدندرتبه بندیشدتووقوعاحتمالعاملدواساسبرتطبیقمواردازفهرستیپژوهش،این

.دهدمیارائهریسکازتریدقیقوکارآمدتردیدروشاین.استشدهطراحیبانکیبخشتطبیقکارشناسان

نتیجه گیری



ازغییراتتومحصوالتوهاپروژههمهدرکهطوریبه.باشندمستقلتطبیقواحددارایبایدبانک هاهمه

.شودگرفتهمشاورهسیستماتیکطوربهتطبیقریسکبرنظارتمسئولمدیر

بتواننداتکنندسازیپیادهراماتریسیمدلریسک،کاهشبرایداخلیهایبانککهشودمیپیشنهاد

.بیاورنددستبهراخودتطبیقریسکسطح

دمانننوآورانهومدرنابزار هایومؤثرحاکمیتیچارچوبیکازگیریبهرهباتوانندمیبانک ها

باط،مرتبهایحوزههمهدرراریسکارزیابینتایجتطبیق،ریسکارزیابیبرایماشینیادگیری

.نمایندهمسوکسب وکارکلیچشم اندازواستراتژی

بهوعهتوسهدفبارامقرراتوقوانینرعایتساالنهعملیاتیبرنامهبایستیهابانکتطبیقواحد

.نمایداجراوطراحیراکارکنانآموزشنیزوداخلیکنترلهایسیستموهارویهها،سیاستروزرسانی

پیشنهادها




