-2-10فرآیند اجرایی مدیریت ریسک تطبیق
فرآیند اجرایی مدیریت ریسک تطبیق در بانک ملت مبتنی بر مدل مدیریت ریسک یکپارچه شامل مراحل" :شناسایی ریسک"،
"ارزیابی ریسک"" ،اعمال کنترل"" ،نظارت"" ،گزارشگری" و "بازنگری و به روزرسانی" می باشد که مختصرا به شرح ذیل
تشریح شده اند:
)1

شناسایی ریسک
یکی از روش های موثر در طراحی سی ستم مدیریت ری سک تطبیق بانک ملت ،شنا سایی ری سکهای تطبیق پیش از

اینکه این ریسکها در مرحله نظارت و یا بعد از وقوع آنها یافت شوند است .این امر از طریق طراحی فرآیندها و توسعه روشها
و سی ستمها صورت میپذیرد .فرآیندهای مربوط به کمی سیون بخ شنامه ها از جمله فرآیندهای مدیریت ری سک تطبیق در
بانک ملت استتت که می توان از آن به عنوان یکی از روشتتهای مدیریت ریستتک های تطبیق با رویکرد پیشتتگیری از وقوع
ریستتک ها یاد نمود .برخی از زمینه های شتتناستتایی ریستتک های تطبیق در بانک ملت که برای هر یک از آنها فرآیند های
پی شگیری لحاظ شده ا ست عبارتند از :تحریمهای بینالمللی ،افراد ممنوع المعامله ،و ضعیت مالیاتی ،بدهیهای معوق و چک

برگشتی متقاضیان تسهیالت بانک ،ذینفعان واحد و تسهیالت کالن ،اشخاص مرتبط بانک و . ...
)2

ارزیابی ریسک

پس از شناسایی ریسکها ،نقش مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت ارزیابی و تعیین میزان خساراتی است که ریسکهای مزبور
برای بانک ایجاد میکند که این امر از طریق رو شهای علمی اندازه گیری ری سک صورت گرفته و با تنظیم و ارائه گزار شات
دورهای به مدیران و کمیته های مربوطه ،از جمله کمیته مدیریت ریسک تطبیق و هیات مدیره تکمیل می گردد.

 )3اعمال کنترل
مدیریت ری سک تطبیق بانک ملت به کمک هیات مدیره ،کمیته های مدیریت ری سک و بخ شهای مختلف بانک و همچنین
واحدهای نظارتی به منظور کاهش و یا انتقال ریستتکهای تطبیق کنترلهای متعددی را ارائه می نماید .کنترلهای مذکور را می
توان به صورت کالن به دو دسته کنترلهای؛ "از باال به پایین" و کنترلهای "از پایین به باال" تقسیم نمود که مختصرا در ذیل
تشریح شده اند:



کنترل باال به پایین:

آن دسته از کنترل هایی هستند که مورد تایید هیات مدیره و یا کمیته های مدیریت ریسک می -باشند و از باال به پایین به
واحدهای مختلف سازمان پیشنهاد شده و اجرا آنها به واحدهای مذکور واگذار می شود .این نوع کنترلها ،کنترلهای مربوط به
1

فرآیند و پروسه فعالیتهای بانک میباشد که توسط هیات مدیره و یا کمیته های مدیریت ریسک به کمک مدیریت ری سک و
تطبیق تعریف و یا ب صورت کامل طراحی شده و به تنا سب مو ضوع به واحدهای مختلف بانک واگذار می شوند .مدیریت
ری سک تطبیق با همکاری با بخ شهای مختلف بانک ملت و واحدهای مختلف ضمن هماهنگی با مدیریت ری سک و تطبیق
کنترل های طراحی شده را تکمیل و در فرآیندهای کاری خود اعمال می نمایند .مدیریت ری سک تطبیق رعایت کنترل های
مذکور را پیگیری نموده و اطال عات الزم را در اختیار واحدهای نظارتی ( به منظور نظارت بر اعمال کنترل های مذکور در
درون عملیات واحدهای مربوطه) قرار داده می شود.



کنترل های پایین به باال:

آن د سته کنترلهایی ه ستند که در درون عملیات تعبیه شده و تو سط واحدهای مختلف بانک به کمک مدیریت ری سک و
تطبیق به روز ر سانی می شوند .مدیریت ری سک تطبیق با کمک رابطین مدیریت ری سک و تطبیق در درون فعالیتهای بانک
(پایین به باال) از طریق روشتتهای نظارتی به شتتناستتایی نقض قوانین ،مقررات و استتتانداردها و ارائه راهکار برای برخورد با
ریسکهای مربوطه میپردازد.
 )4نظارت
مدیریت ری سک تطبیق به منظور نظارت منا سب ،متدولوژی نظارت بر ری سکهای تطبیق را با رویکرد اولویت بندی شامل
فوریت مو ضوع و سطح اهمیت آن در دو بخش "طراحی برنامه نظارت" و "رو شهای نظارت" تو سعه داده ا ست که ب صورت
مختصر در ذیل تشریح شده اند:



طراحی برنامه نظارت:

برنامه نظارت با توجه به انواع ریسکها متفاوت میباشد انواع ریسکهای مورد توجه در متدولوژی فوق عبارتند از:
 -1ریسک هایی که منجر به نقض مقررات نمی شوند لیکن از حالت مطلوب عدول می شود؛
 -2ریسک هایی که منجر به نقض جزئی مقررات می شوند؛
 -3ریسک هایی که منجر به نقض عمده مقررات می شوند.
هرچه درجه ری سک باالتر باشد ،میزان نظارت نیز شدیدتر خواهد بود .مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت با استفاده
از رو شهای نظارتی خود ،وجود ری سک ها را به همراه اطالعات زیر به کمیته های مدیریت ری سک و کمیته مدیریت
ریسک تطبیق جهت اتخاذ تصمیم مناسب اطالع می دهد:
.1

ماهیت و شدت ریسک تطبیق مربوطه؛

 .2تعهدات قانونی بانک در رابطه با ریسک تطبیق مربوطه؛
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 .3علل نقض قوانین ،مقررات و یا استانداردهای مربوطه؛
 .4راهکارهای پیشنهادی جبران و یا کاهش شدت تبعات ریسک تطبیق؛
 .5بررسی موارد تغییرات و یا اصالحات فرآیند حاضر جهت جلوگیری از وقوع مجدد ریسک تطبیق مربوطه؛
 .6آموزشهای الزم به کارکنان و واحدهای مربوط.



تمهیدات مقابله با بحران

هدف مدیریت ریستتک تطبیق در بانک ملت ،حفظ ثبات و امنیت عملیات بانکی و پیشتتگیری از مواجهه با زیانهای
مالی حائز اهمیت و آ سیبهای وارده بر ح سن شهرت بانک و یا مجازات های قانونی و نظارتی می با شد .در این را ستا
بانک ملت با ا ستقرار واحد مدیریت ری سک تطبیق مطابق با ا ستانداردهای جهانی (از جمله ا صول کمیته بال) ،از
اجرای موثر سیا ستها و شیوههای نظارتی تطبیق و انجام اقدامات ا صالحی منا سب به هنگام شنا سایی موارد نقض
قوانین ،مقررات و استانداردها اطمینان حاصل می نمایند .از جمله قوانین مورد تاکید مراجع نظارتی قوانین و الزامات
احتیاطی ا ست ،که رعایت آنها موجب سالمت و ثبات نظام بانکی و در نتیجه حمایت از سپرده گذاران و سهامداران
می گردد .این قوانین ،حداقلی از ا ستانداردهای احتیاطی را اعمال نموده تا بدین و سیله اطمینان حا صل شود که
بانکها ،فعالیت های خود را به شیوة منا سبی انجام میدهند .حد مجاز ت سهیالت و کفایت سرمایه از مهمترین این
قوانین می باشند .بانک ملت ریسک تطبیق ناشی از قوانین مذکور را به گونه ای مناسب مدیریت نموده است .پایش
م ستمر مقررات داخلی بانک و انطباق آنها با قوانین مراجع نظارتی خارج از بانک ،همواره در بانک ملت به عنوان یک
ا صل مطرح بوده است .در این راستا کمیسیون بخشنامه های بانک متشکل از ادارات کل بازرسی و نظارت ،حقوقی،
سازمان و بهبود رو شها و واحد مدیریت ری سک با برر سی تخ ص صی مقررات داخلی بانک از انطباق آنها با قوانین
مراجع ذیصالح اطمینان حاصل می نماید.



روشهای نظارت:

رو شهای نظارت بر مدیریت ری سک تطبیق در بانک ملت مبتنی بر رو شهای پذیرفته شده بین المللی و متنا سب با
عملیات بانک تو سعه داده شده و شاخ صهای مربوط به هر روش شنا سایی شده و فرآیند به روز ر سانی م ستمر در
جریان ا ست .و برخی از سی ستمهای مورد نیاز به منظور اعمال سی ستماتیک روش های نظارت شنا سایی شده و در
حال استقرار هستند:

3

 )1روش هشدار()Trigger

در خصوص نظارت بر رعایت برخی مقررات به تناسب ماهیت آنها از روش هشدار استفاده میشود .برای
مثال در این روش اگر حداکثر حد مجاز سرمایه گذاری ها  %20سرمایه پایه باشد ،با رسیدن به حد باالتر
هشدار داده می شود .در این رابطه مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت موارد مربوط به قوانین احتیاطی را
طراحی نموده و استقرار خواهد داد.
 )2روش شاخص عملکرد

در برخی موارد شاخصه های اصلی عملکرد مالک اطمینان از رعایت یا نقض مقررات می باشند .برای
مثال میزان شکایات مشتریان و میزان عدم پاسخگویی کارکنان می توانند معیارهایی جهت تشخیص
نحوه عملکرد یک واحد باشند .در این رابطه مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت شاخصهای عملکرد را
توسعه و در موارد مشخصی به اندازه گیری برخی از آنها پرداخته است.
 )3روش تصادفی

در این روش پرونده ها بصورت تصادفی بررسی میگردند .در موارد نقض ،گزارش تهیه و راهکارهای
جلوگیری از نقض مجدد مقررات پیشنهاد می شود .مدیریت مبارزه با پولشویی ،مدیریت امور بازرسی و
نظارت و مدیریت حسابرسی داخلی از جمله واحدهای موثر در اجرای نظارت بوده و با مدیریت ریسک
تطبیق همکاری می نمایند.

)5

گزارش دهی

گزارش دهی در مدیریت ریسک تطبیق به دو بخش گزارشهای مستمر داخلی و گزارشهای عملکردی تقسیم
می شود ،همچنین فرآیند گزارش دهی به شرح ذیل می باشد:
گزارشات هیات مدیره محترم به سهامداران در ارتباط با مدیریت ریسک تطبیق؛
گزارشات واحدهای مرکزی مدیریت ریسک تطبیق به کمیته مدیریت ریسک تطبیق؛
گزارشات رابطین ریسک تطبیق و مبارزه با پولشویی به واحد مرکزی مدیریت ریسک تطبیق.
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)6

بازنگری و به روزرسانی

یکی از مسئولیتهای مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت بازنگری عملکرد و اعمال اصالحات به تناسب تغییرات
جهت افزایش کارایی مدیریت ریسک تطبیق می باشد .مدیریت ریسک تطبیق بانک ملت در دوره های مختلف
به بازنگری متدولوژی رتبه بندی مشتریان از نگاه ریسک تطبیق ،بازنگری رویه های مدیریت ریسک تطبیق و
ساختار مورد نظر پرداخته و همواره در جهت افزایش کارایی سیستم مدیریت ریسک تطبیق گام برمی دارد.
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