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دامنه مدیریت ریسک تطبیق در بانک ملت  6حوزه "تطبیق در رفتار سازمانی"" ،تطبیق در رفتار مشتری"" ،تطبیق
در خدمات مالی"" ،تطبیق در رفتار کارکنان"" ،تطبیق در قوانین احتیاطی" و "تطبیق در رفتار سااایر ریسا ا" را در بر
میگیرد.

الف  -تطبیق در رفتار سازمان

وجود کمیتههای مدیریت ریسااک ،حسااابرساای داخلی ،روایت قوانین و موررات و  ،...ایااد اداره کل مسااتول روایت
قوانین و موررات زیر نظر هیات مدیره بانک ،تدوین منشور مدیریت ریسک تطبیق و همچنین منشور کمیته روایت قوانین و
موررات ،طراحی و تدوین سند ا شت ای ری سک تطبیق مطابق با ا ستانداردهای بان ای اروپایی،کنترل معامالت با ا شخاص
وابسته (ذینفع واحد) از موارد تطبیق در رفتار سازمان در بانک ملت میباشد.

ب -تطبیق در رفتار مشتری

بانک ملت ،به منظور تطبیق با قانون مبارزه با پولشویی ،دستورالعملهای بانک مرکزی جم وری اسالمی ایران ،توصیه
های کمی ته بال ) (BASELتوصاا یه های بینالمللی گروه ویژه ا قدام مالی ) ،(FATFدسااتورالع مل های گروه ولفزبرگ
) (WOLFSBERG GROUPدستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را بنحوی تنظیم نموده است،
که در برگیرنده شفافیت کامل و تامین کننده استانداردهای الزم باشد.
در این را ستا با ونایت به اهمیت مو ضوع مبارزه با پول شویی ،اقدامات موثری در بانک ملت صورت گرفته که م مترین
آن ا وبارتند از )1( :طراحی ،تولید و ب ره برداری از سااامانه جامع ضاادپولشااویی در بسااتر انبار داده ( )AMLو شااروع فاز
هو شمند سازی سامانه مذکور ؛ ( )2طراحی و بومی سازی مدل رتبه بندی م شتریان برا ساس سطح ری سک تطبیق برا ساس
مدل  FATFحوزه کارائیب )3( ،ا صالح و ب بود شیوه ت یه گزارشهای وملیات م ش وک ) ،(STRب بود فرآیند شنا سایی
م شتریان شامل :طراحی سامانه نرم افزاری شنا سایی م شتریان ،ایااد پروفایل جامع اطالوات م شتریان ،ایااد آر شیو
ال ترونی ی اسناد شناسایی مشتریان ،ایااد طبوه مشتریان حووقی خارجی در سامانههای بانک ،ثبت اطالوات شناسه ملی
و شماره فراگیر م شتریان داخلی و خارجی ،ایااد وب سرویس مت صل به سامانههای بانک مرکزی بابت تولید شنا سه هویت
ال ترونی ی بان ی( ش اب) م شتریان بانک ،تایید ا صالت م شتریان حویوی و حووقی خارجی از طریق ا ستعالم برخط از
سامانه فیدا )4( ،به روز رسانی پروفایل بانک در سایت سوئیفت و دریافت تاییدیه از شرکت سوئیفت به ونوان ی ی از اولین
بانک های ایرانی )5( ،راه اندازی سی ستم کنترلی لی ستهای تحت تحریم مو س سه سوئیفت ج ت کنترل تراکنشهای ارزی
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صادره توسط شعب ،به منظور مدیریت ریس ای ناشی از اومال تحریم ها )6( ،ت میل و پاسخگویی به پرسشنامههای مبارزه
با پولشااویی ارسااالی از سااوی کارگزاران خارجی )7( ،آموزش مسااتمر به کلیه کارکنان و تاکید بر روایت قوانین و
دستورالعملها و روشهای موابله با پولشویی.

ج  -تطبیق در رفتار خدمات مالی

ورضه محصوالت شفاف ،ارائه خدمات مالی ال ترونی ی شفاف ،امنیت اطالوات مشتریان ،مدیریت ش ایات و  ...از موارد
تطبیق در رفتار خدمات مالی در بانک ملت میباشد.

د -تطبیق در رفتار کارکنان

شیوه های جلوگیری از اختالس و ک شف تولب ،ب ارگیری نرم افزارهایی مانند نرم افزار ک شف رفتارهای م ش وک ،حفظ
محرمانگی اطالوات مشتریان ،وجود منشور اخالقی کارکنان و  ...از موارد تطبیق در رفتار کارکنان در بانک ملت میباشد.

ه  -تطبیق در قوانین احتیاطی

روایت قوانین از قبیل حد مااز داراییهای ثابت ،ذینفع واحد ،حد مااز سرمایه گذاری ا و  ...از موارد تطبیق در قوانین
احتیاطی در بانک ملت میباشد.

و -تطبیق در رفتار سایر ریسکها

وجود فرآیندها ،رو ش ا ،د ستورالعملها ،بخ شنامهها و اطالویههای متعدد در حوزههای مختلف مدیریت ری سک مانند؛
اوتباری ،مالی ،وملیاتی ،بازار و  ...از موارد تطبیق در رفتار سایر ریس ا در بانک ملت میباشد.
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