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مقدمه
تغييرات مداوم در قوانين و مقررات نظارتي باعث شده تا موسسات مالي و بانكها در معرض مخاطرات
عدم تطابق با قوانين و مقررات قرارگيرند و اين موضوع بعد از بحران مالي سال  2008ميالدی بانكها را
با چالشهای متعددی مواجه نموده است .پيشبيني ميشود بانكهای فعال در عرصه بينالملل تا سال
 2020به پيروی از مجموعه قوانين و مقررات بسياری ملزم گردند .در همين راستا به دليل لزوم تفسير و
نظارت بر اين قوانين و مقررات ،تطبيق و ريسك مرتبط با آن بهعنوان يكي از مهمترين مباحث صنعت
بانكداری مطرح شده است ،بهنحوی كه امروزه بانكها و موسسات مالي تقويت و افزايش كارآمدی
برنامههای تطبيق را در دستور كار خود قرار داده و نقش آن به شدت افزايش يافته است.
از سوی ديگر موسسات مالي و بانكهای فعال در عرصه بينالملل ،به دليل وجود تضاد در قوانين و
مقررات محلي خود ،تفاوتهای فرهنگي و نوع نگرش مقامات نظارتي ،اهميت واحد تطبيق را بيشتر
حس كرده و به دنبال ايجاد جايگاه سازماني برای اين واحد جهت اثربخشي بيشتر و ساختار قویتر
برآمدهاند .واحد تطبيق در بانكها نقش و مسئوليتهای گستردهای از قبيل نظارت بر فعاليتهای
تجاری ،ممانعت از تضاد منافع ،مبارزه با پولشويي و مواردی از اين قبيل كه حاكي از پايبندی به قوانين،
مقررات و استانداردها است را برعهده داشته و كاركنان اين واحد با ادارات و بخشهای مختلفي نظير
حوزههای كسب و كار ،واحد حقوقي ،حسابرسي داخلي و غيره ارتباط كاری دارند .همچنين به دليل
تأثير مستقيم اندازه و حجم فعاليتهای سازمان در برنامههای كمي و كيفي تطبيق و نيز تحول و تكامل
مداوم مسئوليتهای آن ،تا كنون ارائه يك نسخه واحد بعنوان بهترين راهحل برای آن ميسر نشده است.
بنابراين بهمنظور افزايش كارآيي و اثر بخشي انجام اين مسئوليتها ،عالوه بر تعيين جايگاه صحيح بخش
تطبيق در ساختار سازماني ،بهرهمندی از نيروی انساني متخصص و مجرب در امور حقوقي و ساير
بخشهای تخصصي مرتبط با اين حوزه ضروری است.
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معالوصف به دليل اهميت حوزه تطبيق در صنعت بانكداری ،كميته بال در سال  2005طي صدور
بيانيهای ،طبقه جديد و جداگانهای از ريسك ،تحت عنوان ريسك تطبيق را مطرح نمود كه اين بيانيه
نيز توسط بانك مركزی ج.ا.ا .به عنوان مبنای اصلي مديريت ريسك تطبيق ترجمه و در قالب
دستورالعمل ابالغ گرديد 1.طبق اين دستورالعمل تحقق و پياده سازی مؤثر تطبيق نيازمند رعايت چند
اصل كليدی است كه رعايت اين اصول موجبات حصول اطمينان از پيادهسازی فرآيند تطبيق و مديريت
ريسك مربوطه را فراهم مينمايد.
در همين راستا ،اقدامات كوتاه مدت و مقطعي توسط بسياری از بانكها صورت پذيرفته است؛ ليكن
صنعت بانكداری نيازمند راهكاری نظاممند و بنيادیِ بلندمدت ميباشد تا بانكها بتوانند چارچوب
مديريت ريسك خود را ،باتوجه به شرايط جديد ،بهصورتي كارا و اثربخش بهبود و ارتقاء دهند و به مرور
زمان ،ثبات فعاليت در همه شرايط تضمين شود .طبعاً تحقق اين امر منوط به ترويج فرهنگ پايبندی
كاركنان بانك به قوانين و مقررات جاری از طريق ارتقاء سطح دانش و به هنگام سازی اطالعات ايشان
در حوزه تطبيق مي باشد .در اين راستا ،به منظور ايجاد بسترهای مقدماتي الزم ،مجلدی تحت عنوان
" تطبيق و كاركردهای آن در نظام بانكي با رويكرد حاكميت شركتي " تهيه شده است كه جهت
استحضار همكاران گرامي تقديم مي گردد.

 -1مبنای دستورالعمل بانك مركزی ج.ا.ا ، .گزارش كميته بال درسال  2003ميباشد كه درسال  2005اين گزارش توسط كميته بال مورد
بازنگری قرار گرفته است.
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بخش اول– آشنایی با تطبیق 2و کارکردهای آن در نظام بانکی

کلیات تطبیق
تطبيق نه تنها در سيستم باانكي ،بلكاه در تماامي مشااغل و بااالخص در برخاي از صانايع حساا

و

استراتژيك اهميت ويژه ای دارد .به عنوان مثال صنعت هواپيمايي و صانايع داروياي از جملاه صانايعي
هستند كه به طور مستقيم با جان انسان ها سر و كار داشته و با عنايت به اين مهم ،از ابتدای پيادايش،
وضع ،اصالح و بازبيني قوانين و مقررات خاصي به منظور پيشگيری از مخاطرات در ايان صانايع ،اماری
ضروری و اجتناب ناپذير بوده است .در اين صنايع به جای تكيه بر استنباط و تشخيص انسان كه دائماا
در معرض انواع خطاها است ،برای هر مرحله از فرآيندهای مختلف ،مقاررات و اساتاندارد هاای خاصاي
وضع مي شود و تاكيد مقامات نظارتي بر "تطبيق" اقدامات وفق اين مقاررات و اساتانداردها و رعايات
آنها است .بدين منظور در قسمت های مختلف اين قبيل صنايع ،واحد های تطبيق راه اندازی مي شاود
تا به معرفي و اجرای دقيق اين قوانين ،مقررات و استانداردها اقدام نمايد .با عنايت باه آنچاه كاه گفتاه
شد ،صنعت بانكداری نيز به دليل اهميت و حساسيت فوق العاده و ارتباط تنگاتنگ و سيستماتيك آن با
كل نظام اقتصادی در سطح ملي و بين المللي جزء صنايع حياتي به شمار آماده وهمانناد صانايع مهام
ديگر دارای قوانين و مقررات عديده و پيچيده مختص به خود است كه ناظر بر همه فرايند ها و عملياتي
است كه در بانك ها و موسسات اعتباری به انجام مي رساد .در واقاع ايان قاوانين و مقاررات متضامن
سالمت سيستم بانكي است و اجرای آنها عياری برای احراز صالحيت بانك ها در فضای كسب و كاار آن
هاست .بنابراين بانكها و موسسات اعتباری برای بقاء و ادامه حيات در فضای رقابتي و ارائاه خادمات و
محصوالت خود بايد عملكرد خود را با قوانين و مقررات صنعت بانكداری منطبق نمايند.

 -2در برخي از متون به جای واژه تطبيق ) (Complianceاز عبارت "رعايت قوانين و مقررات" نيز استفاده مي شود .
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تاریخچه پیدایش تطبیق
مقوله تطبيق يك موضوع نوظهور نبوده و از ديرباز به اَشاكال گونااگون ماورد توجاه كساب و كارهاای
مختلف بوده است؛ ليكن به مرور زمان برحسب مقتضيات وقات ،دساتخوش تغييارات و تحاوالت قارار
گرفته است .تطبيق در صنعت بانكداری نيز از اين قاعده مستثني نبوده و روند شكلگيری آن به شارح
ذيل ميباشد:
 -1ظهور تطبیق در شبکه بانکی جهان در شکل نوین
صنعت بانكداری از ابتدای پيدايش نيز صنعتي بومي و محلي و محصور در منطقهای خاا

باه حسااب

نمي آمد؛ دليل اين پديده اين است كه تجارت همواره از سطح محلي فراتر رفته و در ميان اقاوام و ملال
مختلف در جريان بوده و وجود تنوع در عمليات تجاری خا

هر منطقه منبع بروز اختالفات بوده است.

بانكها از ديرباز برای ايجاد ارتباط و مراوده با يكديگر ،وجود يكسری رويهها و مقررات مشترک فيمابين
را پذيرفته و در همان روابط ابتدائي و نخستين ،بر اسا

اين رويهها ،ارتباط خود باا ديگار باناكهاا را

تنظيم نموده و خود را ملزم به رعايت آنها ميدانستند كه اين موضوع بهمفهوم وجاود مقولاه تطبياق از
ابتدای پيدايش بانكها ميباشد .ليكن با عنايت به پيچيدگي روابط بانكها و بروز بحرانهای مالي جهاني و
لزوم وضع برخي مقررات جديد كه بانكها را تحت تاثير خود قرار دادناد ،تغييار نگارش ،از روياه سانتي
تطبيق به شكل نوين و ايجاد يك واحد مستقل تحت عنوان "واحد تطبيق" در ساختار سازماني بانك ها
مورد توجه برخي مراجع نظارتي قرار گرفت.
در بررسي پيشينه تطبيق در مفهوم نوين ،طرح پرسشهايي نظير موارد ذيل ميتواند موثر باشد:
 آيا بانكها و موسسات اعتباری از قوانين و مقررات مشتركي تبعيت ميكنند؟ بانكها در حوزه كاری خود چگونه به يك زبان مشترک دست مييابند؟ -اصوالً چه مرجعي كار هماهنگسازی و يكپارچگي اين مقررات را به عهده دارد؟
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در اواخر سال  1974كميته نظارت بانكي بال در بانك تسويه بينالمللي ( )BISبا هاد وضاع مقاررات
مشترک و صدور رهنمودها و پيشنهادات سازنده و پيشگيرانه در صنعت بانكداری با عضويت  10كشاور
بزرگ اقتصادی تشكيل شد .رهنمودهای اين كميته به مرور ،به زبان مشترک هماه باناكهاا در ساطح
جهان تبديل و تطبيق با اين مقررات بهعنوان معيار رسیدن هر بانک و موسسه اتتبهاری به سهط

مطلوب تعبير شد .استانداردها و توصيههای پيشنهادی از سوی كميته بال ،ماحصل همفكری و همكاری
همه صاحبنظران بانكي در دنيا بوده و از آن ميتوان بهعنوان مبنای پيدايش مفهاوم ناوين تطبياق در
بانكها ياد كرد.
 -2ایجاد تطبیق در بانک های ایرانی
در پي گشايش فضای فعاليت بين المللي و بعد از ياك دوره طاوالني تحاريم و ركاود در بخاش رواباط
كارگزاری ،بانك ها و موسسات اعتباری ايران متوجه فاصله و شكا عميق (ناشي از يك دهه تحريم) در
تطبيق با قوانين و مقررات و استانداردهای جهاني صنعت بانكداری شدند .در اين وضاعيت ،باناك هاای
خارجي عليرغم رفع برخي موانع موجود ،به عنوان شرط الزم برای از سرگيری روابط كارگزاری ،رعايات
برخي الزامات را به عنوان شرط تامّه در اين حوزه مطرح نمودند كه يكي از مهمترينِ اين الزامات ،تاييد
رعايت كليه مقررات و استانداردهای الزم االجرای بين المللي از سوی بانكهای ايراني است كه ايان امار
توسط واحد تطبيق هر بانك صورت ماي پاذيرد .در ايان راساتا سيساتم باانكي كشاور جهات اساتفاده
حداكثری از فضای به وجود آمده ناشي از توافق های بين المللي برای برقراری روابط كارگزاری با باناك
های خارجي نسبت به ايجاد واحد مستقل تطبيق در ساختار سازماني خود اقدام نمود.
 -3تطبیق در بانک ملی ایران
بانك ملي ايران بهعنوان بزرگترين بانك داخلي و بازوی اقتصادی دولت ،با بيشترين روابط كاارگزاری از
گذشته تا به حال ،خود را بيش از هر بانك ديگری ملزم به رعايت قوانين و مقررات داخلي و بينالمللاي
و رسيدن به سطح مورد نظر مقامات نظارتي و بهخصو

رهنمودهای كميته بال ميداند و در اين راستا

تالشهای زيادی را هم از جهت انجام اقدامات درون سازماني و هم در تعامل با مقامات و مراجع ملي به
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انجام رسانده است .پس از تغيير رويكرد صنعت بانكداری نسبت به موضوع تطبيق و صدور توصيه هاای
كميته بال ،به منظور همسويي با مقررات بين المللي ،اين بانك نيز با توجه به اهميات موضاوع ،پاس از
سير تحوالت بسيار ،اقدام به ارتقاء جايگاه واحد تطبيق خود نموده است.
اهداف واحد تطبیق
هد واحد تطبيق كمك به مديريت ارشد در مديريت موثر ريسكهای حوزه تطبيق است كه باناك باا
آنها مواجه گرديده و همچنين حصول اطمينان از پيروی از قوانين ،مقررات و استانداردها ،باا رويكاردی
مبتني بر نظارت و هشدار است .باه ايان معناي كاه وظيفاه اصالي واحاد تطبياق شناساايي ،ارزياابي،
اندازه گيری ،نظارت و گزارش دهي و پايش مستمر ريسك تطبياق اسات .بادين لحاا عملكارد واحاد
تطبيق مي بايست متفاوت از واحدهای بازرسي ،حقوقي  ،ريسك و حسابرسي داخلي باشد و تماايز ايان
عملكردها و رابطه واحد تطبيق با اين واحدها ،به عنوان يكي از اصول اساسي ايجاد واحد تطبيق ،بايد به
خوبي تبيين شود .مقامات نظارتي صنعت بانكداری و بويژه كميته بال ،به عنوان يك مرجع بين المللي،
اهدا خاصي را در پيشنهاد خود مبني بر تاسيس واحد تطبيق دنبال ميكنند كه برخاي از مهمتارين
اين اهدا عبارتند از:
 -1حفظ حسن شهرت ،خوشنامی و اعتبار بانک
شهرت و اعتبار بانك موجب جلب اعتماد سهامداران ،ذينفعان و عموم مردم به الگوهای كسب و كار
بانك و جريان توليد ارزش و ايده از سوی آنان ميشود؛ تا جاييكه هر يك از سهامداران و ذينفعان خود
را شريك واقعي بانك ميدانند و در قبال كاميابي يا شكست آن احسا

مسئوليت ميكنند .در چنين

فضايي ،ريسك شهرت بانك بهطور چشمگيری كاهش يافته و اين پشتوانههای مادی و معنوی ،يك
مزيت رقابتي در فضای كسب و كار برای بانك به شمار ميرود.
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 -2توسعه و ترویج فرهنگ پایبندی به قوانین و مقررات در بانک
قوانين و مقررات به واقع حاوی اصول ،روشها ،و راهكارهايي است كه بانك را در مسير الگوهای تجاری
و كسب سود قرار داده و مانع انحرا

بانك از اين مسير ميشود .صِر

مقررات و به واسطه انگيزههايي چون تر

تبعيت دستوری از قوانين و

از عواقب و پيامدها ،كارا نخواهد بود؛ چراكه در هرصورت

ممكن است افراد راهي برای فرار از اجرای مقررات و يا تفسير به رای آنها ،بنابر منافع شخصي و گروهي
اصولي بانك ،بيابند .فرهنگ تطبيق به معنای تبلور

و يا هدايت آنها به سوی اهدافي غير از اهدا

تبعيت از قوانين بهصورت يك رفتار سازماني است .رفتار سازماني بهمعنای تبديل ارزشها و اهدا
سازماني به ارزشها و اهدا شخصي و اصولي است .در اين فرهنگ ،افراد هيچگاه در انتظار دستور از
باال و يا توليد قوانين و مقررات نميمانند؛ بلكه خود بر اسا

منافع و اهدا سازمان به قدرت تشخيص

ميرسند و در هر زمان و مكان سعي در ارائه عملكردی درست و مطلوب و برخورد با نقض مقررات از
سوی ديگران دارند.
 -3تعامل با ادارات ذیربط درخصوص آموزش کلیه کارکنان و توانمندسازی آنها
درحوزه رعایت قوانین و مقررات
موضوع تطبيق مختص يك قشر خا

در بانك نبوده و كليه كاركنان بانك يا موسسه اعتباری مسئول

رعايت قوانين و مقررات هستند .طبيعتاً ريسك تطبيق و يا مخاطراتي كه بر اثر عدم تطبيق با قوانين و
مقررات دامنگير موسسه اعتباری خواهد شد ،برعهده عموم كاركنان ميباشد و به بيان دقيقتر ،همه
افراد مالك ريسك 3تطبيق هستند .فلذا آموزش و توانمندسازی همه كاركنان بويژه در خصو
فرهنگ تطبيق و ايجاد حساسيت در اين خصو
اسا

ترويج

امری بسيار ضروری و حياتي است كه اين مهم بر

نيازهای اعالم شده از سوی واحد تطبيق ،و با هماهنگي ادارات ذیربط طراحي و پياده سازی

ميگردد.

3-Risk Owner
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 -4حفظ ثبات عملیات بانک و انطباق خدمات و محصوالت بانک با الزامات قانونی ذیربط
يكي از اهدا مهم رعايت قوانين و مقررات ،حفظ وحدترويه در سطح يك سازمان از حيث عمليات،
خدمات ،و محصوالت است .از آنجاكه آنچه كه در بانك انجام و يا توليد ميشود درجهت نيل به اهدا و
اصول اوليه و كسب سود است وجود تضادهای قانوني و انحرا از اهدا و اصول و الگوهای كسب و كار
ميتواند منبع زيان باشد و منجر به تبعات قانوني برای بانك شده و ريسك تطبيق را افزايش دهد.
بنابراين واحد تطبيق بايد همواره عمليات ،خدمات و محصوالت بانك را پايش نمايد و گزارشاتي در
خصو

تطبيق و يا عدم تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوطه توليد كند .هيات مديره و مديريت

ارشد موسسه مالي پس از بررسي اين گزارشات اقدامات اصالحي را در دستور كار قرار خواهند داد.
 -5ایجاد زمینههای الزم جهت شناخت و رعایت قوانین ومقررات توسط مشتریان و
کارکنان بانک
همانگونه كه پيشتر اشاره شد همه ذينفعان موسسه اعتباری اعم از كاركنان ،سهامداران و مشتريان،
مالك ريسك و شريك بانك محسوب مي شوند .بنابراين ايجاد بسترهای فني و آموزشي برای شناخت
حوزه ها و منابع ريسك از جمله ريسك تطبيق برای آنها امری الزم است .اگر هد بانك اين باشد كه
همه ذينفعان بانك شريك ريسك تطبيق باشند بايد از آگاهي و شناخت آنها نسبت به اين ريسك
اطمينان حاصل كند .يكي از اهدا

تاسيس واحد تطبيق ،بسترسازی و ارائه راهكار در اين خصو

است.
 -6کاهش زیانهای ناشی از قصور و تقصیر کارکنان بانک در رعایت قوانین و مقررات
با وجود ترويج زمينههای فرهنگي ،فني و عملياتي الزم برای پيشگيری از عدم تطبيق با قوانين و
مقررات در سطح سازمان و كاركنان ،ممكن است به هر دليل قوانين و مقررات ناديده انگاشته شده،
موجب قرار گرفتن بانك در معرض ريسك تطبيق و به تبع آن مواجهه با زيان و تعقيب قضايي گردد.
يكي ديگر از اهدا

مهم واحد تطبيق به حداقل رساندن اين زيانها و عواقب حقوقي از طريق ارائه

مكانيسمهای پيشگيرانه و اطمينان از عدم تكرار مجدد آنها است .وقوع موارد نقض تا حدی طبيعي
است ،اما تكرار آن به هيچوجه قابل قبول نبوده و نشان از كاستي در پايش ريسك دارد.
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همانطور كه مشهود است فصل مشترک همه اين اهدا  ،حفظ سالمت و اعتبار نظام بانكي و پايدارتر
نمودن آن در مواجهه با بحرانهای احتمالي است  .سالمت و پايداری نظام بانكي ،بخصو

در سطح

بينالمللي ،به خاطر پيوند عميق و ناگسستني آن با نظام اقتصادی ،بسيار حياتي است.
سیاست و اصول واحد تطبیق در بانکها
برای اثربخشي عملكرد واحد تطبيق در هر سازمان ،رعايت يكسری اصول الزامي بوده و سازمان بايد در
راستای رعايت اين اصول سياستگذاری نمايد .برخي از اين اصول در بانك ملي ايران عبارتند از:
 -1منشور اخالقي كاركنان (با تاكيد بر اينكه پايبندی كاركنان به اصول و ارزش های اخالقي،
رعايت قوانين ،مقررات و استانداردها نقش موثری در جايگاه سازماني آنان خواهد داشت)
 -2تبيين جايگاه واحد تطبيق در موسسه اعتباری
 -3تعيين كاركردها و مسئوليت های واحد تطبيق
 -4تبيين حدود اختيارات واحد تطبيق ( شامل برخورداری آن واحد از حق مكاتبه با هريك از
كاركنان موسسه اعتباری و دريافت هر گونه مدرک يا مستند موجود در بايگاني ،به منظور انجام
وظايف مرتبط)
 -5تعيين وظايف و حدود اختيارات مسئول واحد تطبيق
 -6تامين استقالل واحد تطبيق و كاركنان آن به ويژه از جنبه پيشگيری از هر گونه تداخل وظايف
بين وظايف مدير تطبيق با مدير واحد حسابرسي داخلي و نيز ديگر واحدها
 -7تعيين الزامات گزارش دهي درمورد ريسك تطبيق
 -8تعيين چگونگي عملكردهای كنترلي تطبيق

11

ویژگیهای واحد تطبیق بانک
مستفاد از فصل سوم بخشنامه شماره  96/235076مورخ  1396/7/27بانك مركزی جمهوری اسالمي
ايران واحد تطبيق برای انجام موثر و كارآمد وظايف ذاتي خود ،بايد واجد حداقل استانداردهای شناخته
شدهای بهشرح ذيل باشد:
 -1واحد رعايت قوانين و مقررات مؤسسه اعتباری بايد از اختيارات كافي ،جايگاه سازماني مناسب،
استقالل و دسترسي به هيأت مديره برخوردار باشد .واحدهای اجرايي بانك و موسسات اعتباری
بايد استقالل واحد رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظايف آن
خودداری نمايند.
 -2كاركنان واحد تطبيق نبايد هيچ گونه وظيفه ديگری در بانك بر عهده داشته باشند.
 -3واحد تطبيق بايد به همه اطالعات موجود در واحدهای بانك در چارچوب خطمشي و شرح
وظايف خود دسترسي داشته باشد.
 -4واحد تطبيق بايد دارای منابع كافي (بودجه ،نيروی انساني و تجهيزات و امكانات نرمافزاری و
سخت افزاری) جهت انجام موثر مسئوليتهای خود باشد.
 -5كاركنان واحد تطبيق بايد دارای صالحيت و تجربه الزم برای اجرای وظايفشان باشند .مهارتهای
حرفهای كاركنان ،بهويژه از نظر آگاهي در زمينه تغييرات قوانين و مقررات حوزه فعاليت بانك
بايد به كمك آموزشهای ادواری و نظاممند حفظ شود.
وظایف واحد تطبیق
در راستای نيل به اهدا واحد تطبيق و برای شفافيت هرچه بيشتر در تبيين عملكردهای اين واحد و
نيز تفكيك و تمايز اين عملكردها با ساير واحدها ،ميتوان وظايف خاصي را برشمرد .اين وظايف يا
عملكردها از بخشنامه های بانك مركزی و رهنمودهای صاحبنظران و متخصصان حوزههای پولي و
بانكي استخراج شده و اهم آنها به شرح زير است:
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 -1واحد تطبيق مسئول ابالغ و حصول اطمينان از استقرار و اجرای خطمشي رعايت قوانين و
مقررات در تمامي سطوح بانك ،از جمله واحدهای مستقل فرعي و شعب خارج از كشور
ميباشد.
 -2واحد تطبيق درصورت مشاهده هرگونه موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در چهارچوب
خطمشي مصوب هيات مديره ،رهنمودها و توصيههای الزم را جهت رفع نواقص به واحد اجرايي
مربوطه  ،و درصورت نياز ،به هيات مديره ارايه مينمايد.
 -3واحد تطبيق بايد هرگونه موارد مهم نقض قوانين و مقررات حتي درخصو

مصوبات و تصميم-

های هيات مديره را در اسرع وقت به كميته عالي تطبيق گزارش نمايد.
 -4واحد تطبيق درخصو

وضعيت و كيفيت رعايت قوانين و مقررات بانك گزارشهای دورهای را

به كميته عالي تطبيق و هيات مديره ارايه مينمايد.
 -5واحد تطبيق همكاری و تعامل الزم را با واحدهای ذيربط درخصو

امور مبارزه با پولشويي و

تامين مالي تروريسم و مقررات احتياطي بهعمل ميآورد.
 -6واحد تطبيق بايد درخصو

رعايت قوانين و مقررات و ساير الزامات مربوط به فعاليتهای بانك،

به هيات مديره ،كميته عالي تطبيق  ،مديرعامل و مديران اجرايي ،نظر مشورتي و توصيههای
الزم را ارايه نمايد.
 -7واحد تطبيق سرفصلهای آموزشي مناسب و مرتبط با مباحث رعايت قوانين و مقررات را جهت
آموزش كاركنان بانك ارائه مينمايد.
مسئولیت کلی هیاتمدیره در ارتباط با تطبیق
بر اسا

بخشنامه های بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران (بخشنامه شماره  96/235076مورخ

 )1396/7/27وظايفي به شرح ذيل به عهده هيات مديره بانك ها و موسسات مالي گذارده شده است :
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 -1نظارت بر مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات.
 -2تدوين و تصويب خط مشي رعايت قوانين و مقررات كه متضمن اصول كلي ،فرآيندهای اصلي
شناسايي ،اولويت بندی ،مديريت و كنترل ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات و نحوه گزارش
دهي است .اولويت بندی موارد مشمول رعايت قوانين و مقررات با در نظر گرفتن ريسك هايي
باشد كه مؤسسه اعتباری با آنها مواجه است.
 -3ارزيابي كيفيت و نحوه مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات در مؤسسه اعتباری
حداقل يك بار در سال.
 -4حصول اطمينان از اجرای مؤثر خط مشي رعايت قوانين و مقررات و اتخاذ اقدامات اصالحي و
انضباطي مناسب به هنگام شناسايي موارد نقض خط مشي مذكور.
 -5ايجاد كميته عالي تطبيق به منظور انجام صحيح و دقيق مسئوليت خود در خصو

نظارت بر

كفايت و اثربخشي مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات.
 -6انتخاب رييس كميته عالي تطبيق از ميان يكي از اعضای (غيراجرايي) هيأت مديره .
 -7اعضای كميته عالي تطبيق نبايد در بيش از يك مؤسسه اعتباری عضو كميته مذكور باشند.
تبصره  :اعضای كميته عالي تطبيق بايد حائز شرايط تخصصي الزم كه توسط بانك مركزی
تعيين خواهد شد ،باشند.
 -8ايجاد واحد دائمي تطبيق
 -9تفكيك وظايف واحد تطبيق از وظايف واحد حسابرسي داخلي و بازرسي ،به طور شفا
 -10انتصاب يك نفر به عنوان مدير ارشد تطبيق با مسئوليت كامل و اختيارات الزم برای اداره واحد
تطبيق و اجرای وظايف محوله و معرفي وی به بانك مركزی .
ویژگیها و وظایف مدیر ارشد تطبیق
مدير ارشد تطبيق بايد واجد شرايط و ويژگيهای زير باشد:
 -1دارای استقالل بوده و وظايف آن با وظايف ساير واحدهای اجرايي تداخل نداشته باشد.
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 -2در هر يك از فعاليت های مربوط به كسب و كار يا واحدهای كسب درآمد فاقد مسئوليت های
مديريتي و مالي باشد.
 -3به طور همزمان به عنوان مدير عامل ،مدير امور مالي ،حسابر

ارشد يا ساير اعضای هيات

عامل ايفای نقش ننمايد.
 -4مدير ارشد تطبيق ،مسئوليت كلي هماهنگي  ،شناسايي و مديريت ريسك تطبيق در بانك را بر
عهده دارد.
فعالیتهای تطبیق
در يك تقسيم بندی كلي شايد بتوان اهدا واحد تطبيق را در دو حوزه مهم مقرراتي و كاری با عناوين
"پيشگيری از جرائم مالي "4و "تطبيق مقرراتي"5طبقه بندی نمود كه در ذيل به شرح هر يك از آن ها
مي پردازيم:
 -1پیشگیری از جرائم اقتصادی و مالی :جرائم مالي شامل پولشويي و تامين مالي
تروريسم ،جعل ،كالهبرداری ،رشوه و فساد مالي و نقض تحريمهای بينالمللي و  ...مي باشد.
جرائم با ماهيت اقتصادی و مالي در بين جرايم مختلف  ،يكي از چالش های جوامع در جهان
كنوني به ويژه در كشورهای در حال توسعه است .
با توجه به تعريف جرم در قانون مجازات اسالمي مي توان نتيجه گرفت كه جرايم يا مفاسد
اقتصادی به آن دسته از جرايمي گفته مي شود كه باعث ايجاد اختالل در نظام اقتصادی كشور
در سطح كالن مي شوند و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحيح و سالم منجر به
ثروتمند شدن غير عادالنه و تحصيل ثروت های كالن توسط عده قليلي از اشخا
مي شوند كه به واسطه بهره مندی از جايگاه و موقعيت خا

يا مقاماتي

يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز

با سوء استفاده از منابع اطالعاتي و سياسي و اقتصادی و روش های مختلف ديگر دارای امكان و
موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت های غير قانوني و تبعيض
آميزند.
4-Financial Crimes’ Compliance
5-Regulatory Compliance
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جرائم اقتصادی با زنجيره ای از جرائم ديگر در ارتباط هستند ؛ جرايمي از قبيل ارتشاء ،
پولشويي (تطهير درآمدهای نامشروع) ،فرار مالياتي و در حالت سازمان يافته ايجاد اختالل در
نظام اقتصادی كه هر يك به نوبه خود قدرت فراواني در تخريب منافع ملي و سرمايه های
اجتماعي دارند.
شرايط رشد اقتصادی كشور  ،برنامه های توسعه بخشي  ،حساسيت افكار عمومي  ،توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات  ،تأثير جرائم اقتصادی بر رقابت پذيری و ساير مؤلفه های كسب و
كار  ،حساسيت مقامات عالي نظام  ،الزامات سند چشم انداز و  ...از جمله عواملي هستند كه
اهميت برخورد با جرائم اقتصادی را افزايش داده اند .
با توجه به آثار و تبعات زيانبار جرايم ياد شده بر حفظ نظم و اقتصاد جامعه جهاني  ،مقابله با
اين جرايم از درجه اهميت بااليي در ميان دولت ها برخوردار بوده و مراجع مختلفي مقررات
پيچيده و خاصي را درخصو

مبارزه با اين گونه جرايم وضع نموده اند .به نحوی كه امروزه

يكي از شاخص های ارزيابي و سنجش بانك ها و موسسات اعتباری  ،نحوه مواجهه و مبارزه آنها
با اينگونه جرايم و رعايت مقررات وضع شده در اين حوزه مي باشد.
با عنايت به مطالب معنونه يكي از وظايف واحد تطبيق بانك ها تبيين سياست های پيشگيرانه
در بروز اينگونه جرايم در نظام اقتصادی و مالي كشور و انطباق عملكرد واحدهای بانك با
قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه مي باشد.
 -2تطبیق مقرراتی :تطبيق مقرراتي ،فرآيند انجام اقدامات الزم برای حصول اطمينان از
پيروی و انطباق كامل با قوانين ،مقررات ،الزامات و استانداردهای الزماالجرايي است كه بر
عمليات و فرآيندهای يك كسب و كار حاكم است .اين الزامات ،از سوی قانون گذار ،ناظرين و
نهادهای (داخلي يا بينالمللي) حاكم بر يك صنعت صادر و ابالغ ميگردند .تطبيق نيازمند
اجرای كامل قوانين ،مقررات ،استانداردها ،دستورالعملها ،سياستها ،قواعد ،ضوابط اخالقي و
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اصول حرفهای سازمان است و ميبايست از رعايت و تبعيت از آنها بصورت مستمر و روزانه،
اطمينان حاصل شود.
تطبيق مقرراتي در پي افزايش و پيچيدگي شديد قوانين ،مقررات و استانداردها طي دو دهه
اخير ،امر بسيار دشواری شده است؛ بهنحوی كه بانكها و موسسات مالي بر آن شدند تا از
مسئول تطبيق 6بهعنوان مسئول نهايي تضمين و حصول اطمينان از پيروی بانك از مقررات،
استفاده نمايند .چرا كه عدم مطابقت با اين الزامات ،تبعات و مجازاتهای مالي و قانوني در بر
خواهد داشت.
واحد تطبيق كمك ميكند تا قوانين ،قواعد ،دستورالعملها و استانداردهای كاربردی برای
محيط عملياتي بانك شناسايي شوند .همچنين اين واحد مسئول عملياتيسازی الزامات تطبيقي
 ،تفسير و تغيير آنها درقالب رويكردها و فرآيندهای روزانه ،پايش كنترلها و گزارشهای داخلي
و خارجي تطبيق و نيز ترويج فرهنگ تطبيق و ارائه سرفصل های آموزشي الزم ميباشد .شايان
ذكر است به رغم فقدان الگوی مشخص و واحد در بانكهای كشور هرگونه الزام بينالمللي ،بر
اسا

ابالغيههای مراجع ذیصالح داخلي از جمله بانك مركزی ج.ا.ا .برای بانكها الزماالجرا

خواهد بود.
سیاست گزارشدهی تطبیق
گزارش واحد تطبيق به هيات مديره و كميته عالي تطبيق به عنوان بخشي از فرآيند تطبيق عملكرد
بانك طبق فصل پنجم بخشنامه شماره  96/235076مورخ 1396/7/27بانك مركزی ج.ا.ا مي بايست
حداقل در بردارنده يكي از موارد زير باشد:
 -1نتايج ارزيابيها و بررسيهای بهعمل آمده در طي دوره با تاكيد بر تغييرات كليدی در وضعيت
ريسك تطبيق در بانك و نيز حوزهها و موضوعهايي كه به توجه ويژه و بيشتر هيات مديره نياز
دارند.
6-Compliance Officer
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 -2خالصهای از موارد عدم رعايت قوانين و مقررات و نيز نقصهای مديريت ريسك تطبيق
دربخشهای مختلف بانك
 -3ارزيابي آثار موارد عدم رعايت قوانين و مقررات اعم از مالي و غير مالي بر بانك
 -4توصيه جهت انجام اقدامات اصالحي شامل اقدامات انضباطي ،در خصو

موارد عدم رعايت

قوانين و مقررات و نقصهای مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات
 -5پيشينهای از اقدامات اصالحي انجام شده و ارزيابي كفايت و اثر بخشي اقدامات مزبور
 -6يافتهها و مشاهدات مربوط به فرهنگ رعايت قوانين و مقررات كه در تمام و يا بخشي از بانك
وجود داشته و ميتواند منجر به افزايش موارد رعايت قوانين و مقررات شود.
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بخش دوم – نقش حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی در تطبیق بانک ها

بي گمان بانك ها و نهاد های پولي و مالي  ،برای حضور در صحنه های نوين بانكداری در سطح
بين المللي نياز به دانستن الزامات اين كار و تنظيم رفتارهای تجاری و حرفه ای خود براسا
استانداردها و قوانين و مقررات و ساير الزامات آن دارند  .نظام بانكي كشورها با توجه به پيشرفت هايي
كه تكنولوژی های نوين در همه زمينه های مالي و بانكي بوجود آورده اند تالش برای بروز رساني
ساختارها و سيستم های خود دارند تا بتوانند برای حضور سودمند و موثر در عرصه های بين المللي
شايستگي های الزم را كسب و حفظ نمايند  .نظام بانكداری كشورها عموما از نتيجه و دستاوردهای
مطالعات نهاد ها و موسسات تحقيقاتي و زير ساخت های قانوني  ،تخصصي و فني جديدی كه حاصل
اين مطالعات مي باشد استفاده مي نمايند .
از جمله اين دستاوردها مي توان به مطالعات گسترده ای كه در حوزه حاكميت شركتي و مزايای آن
برای بانك ها انجام گرفته است اشاره نمود  .در ادامه به معرفي مباحث حاكميت شركتي و مزايا و
الزامات آن برای نظام های بانكداری پرداخته مي شود.
تعریف حاکمیت شرکتی  :حاكميت شركتي مجموعه ای از ساختارها  ،فرآيندها و رويه های مبتني
بر اصول شفافيت ،افشاء و كنترل تضاد منافع است كه با هد تأمين حقوق كليه ذينفعان و حفظ ثبات
و سالمت سازمان  ،اصولي را برای نظارت مؤثر بر عملكرد هيأت مديره  ،هيأت عامل و مديران ارشد ،
كميته ها  ،واحدهای نظارتي و اجرايي ارائه مي نمايد.
حاکمیت شرکتی در بانک ها :بانك جهاني حاكميت شركتي را مجموعه ای از ساختارها ،
سازوكارهای هدايت و كنترل شركت ها مي داند كه روابط بين مديريت  ،هيأت مديره  ،سهامداران
عمده  ،سهامداران خرد و ساير ذينفعان را مورد توجه قرار مي دهد.
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كميته بال نيز حاكميت شركتي را مجموعه ای از روابط بين مديران  ،هيأت مديره  ،سهامداران و
ديگر ذينفعان سازمان مي داند كه منجر به ايجاد ساختاری جهت رسيدن به اهدا شركت مي شود.
اين كميته حاكميت شركتي را ابزاری برای دستيابي به اهدا سازمان  ،نظارت بر عملكرد ،تخصيص
اختيارات و مسئوليت ها و بهبود فرآيند تصميم گيری در سازمان مي داند.
كميته بال مهمترين سند خود را درخصو
اسا

اصول حاكميت شركتي در سال  2010منتشر نمود،كه بر

 14اصل برای حاكميت شركتي در محورهای مختلف همچون هيأت مديره و هيأت عامل ،

كميته های تخصصي و شفافيت بيان شده است  .اين اصول در سال  2015توسط كميته مذكور مورد
بازنگری قرار گرفت و با اعمال تغييراتي در  13اصل به شرح ذيل تنظيم گرديد .اين اصول به موجب
بخشنامه شماره  96/51935مورخ  1396/2/24بانك مركزی به بانك ها ابالغ گرديد.
اصول  13گانه حاکمیت شرکتی
 -1مسئوليت های كلي هيأت مديره
 -2كيفيت و تركيب هيأت مديره
 -3ساختار و رويه های هيأت مديره
 -4مديريت ارشد (مديرعامل)
 -5حاكميت شركتي در ساختارهای گروهي
 -6واحد مديريت ريسك
 -7شناسايي ريسك  ،پايش و كنترل آن
 -8ارتباطات ريسك
 -9رعايت الزامات (تطبيق)
 -10حسابرسي داخلي
 -11حقوق و مزايا
 -12شفافيت و افشاء
 -13نقش ناظران
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ساختار سازمانی بانک طبق اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاكميت شركتي ساختار سازماني بانك را در سه اليه اصلي مورد بررسي قرار مي دهد .و برای
مديريت ريسك در هر سطح واحدهايي را به شرح نمودار ذيل تعريف مي نمايد.

الیه سوم

هيأت مديره
مديران ارشد

واحد حسابرسي داخلي
واحد مديريت ريسك های سازمان

الیه دوم

(مديريت ريسك های اصلي بانك)
واحد مديريت ريسك های اصلي بانك
( واحد مديريت ريسك اعتباری  ،عملياتي  ،مالي  ،نقدينگي  ،تطبيق )

خطوط تجاری

الیه اول

واحدهای اجرايي
شعب بانك

نمودار ساختار سازمانی بانک طبق اصول حاکمیت شرکتی

-1الیه اول در ساختار سازمانی بانک
اين بخش از ساختار سازماني بانك مسئوليت تحليل و سنجش كارآيي فعاليت های سرمايه گذاری بانك
 ،طراحي و اجرای مبادالت مالي  ،ارزيابي مستمر شرايط داخلي و خارجي بازار بانكي را بر عهده دارد .
در اين چارچوب مي توان به خطوط تجاری و واحدهای اجرايي شامل بخش بازاريابي  ،امور مشتريان
شركتي ،مديريت پرتفوی سرمايه گذاری  ،بانكداری مشتريان حقيقي خرد و شبكه شعب بانك اشاره
نمود .منظور از خطوط تجاری بانك  ،زمينه يا حوزه فعاليتي است كه بانك در آن حوزه از طريق ارائه
تسهيالت و خدمات درآمدزايي مي نمايد .با هد

مديريت ريسك در بانك اين سطح از سازمان مي

بايست ضمن توجه به سياست ها  ،رويه ها و بيانيههای ريسك بانك اقدام به شناسايي  ،ارزيابي و
گزارش دهي ريسك های ناظر بر عملكرد سازمان نمايد.
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 -2الیه میانی در ساختار سازمانی بانک
اليه مياني در اين ساختار پيشنهادی عهده دار وظايفي نظير مدل سازی ريسك پرتفوی سرمايه گذاری،
تحليل محدوديت های مالي بالقوه برای سازمان  ،تدوين استراتژی های مالي  ،نظارت  ،سنجش ،هشدار
و بازدارندگي از ريسك های ناظر بر عملكرد سازمان مي باشد.
از جمله وظايف اصلي اين بخش مي توان به موارد زير اشاره نمود.
 -1حصول اطمينان از رعايت قوانين  ،مقررات و استانداردهای حرفه ای در سطح ملي و فراملي
 -2حصول اطمينان از رعايت حدود وضع شده عملياتي از سوی مقامات ناظر بر بازارهای مالي داخلي
اعم از بازار سرمايه  ،بازار پول  ،نظام مالياتي  ،واحد اطالعات مالي برای مبارزه با پولشويي  ،پليس
اقتصادی – مالي و ...
 -3توجه به معاهدات بين المللي  ،اصول و توصيه های سازمان ها و موسسات استاندارد ساز بين المللي
نظير كنوانسيون های الزام آور بين المللي  ،توصيه ها و معيارهای حرفه ای كميته بال  ،گروه اقدام
مالي  ،گروه بانكي ولفسبرگ  ،مؤسسه سوئيفت و ...
 -4حصول اطمينان از رعايت معيارها و حدود وضع شده داخلي هر بانك اعم از حدود اعتباری ،
مديريت دارايي – بدهي  ،مديريت منابع – مصار و ...
درخصو

مباحث مديريت ريسك اين بخش از ساختار سازماني بانك مسئول سنجش ريسك های

ناشي از معامالت و عمليات از سه جنبه اعتباری  ،بازار و عملياتي مي باشد .سه بخش مهم در مديريت
ريسك سازمان شامل حسابرسي داخلي  ،مديريت ريسك و مديريت تطبيق در بخش مياني اين ساختار
سازماني قرار دارند .واحد تطبيق و مديريت ريسك عهده دار مسئوليت ديده باني و گزارش دهي در
خصو

فعاليت های خط تجاری بانك و نظارت بر فعاليت های مختلف بانك از بعد ريسك با رويكرد

ارتقای اهميت هيأت عامل و مديران اليه تجاری در شناسايي و ارزيابي ريسك ها مي باشند .عالوه بر
آن واحد حسابرسي داخلي به عنوان بخشي مستقل از اين سطح عهده دار بررسي مستقل كيفيت و اثر
بخشي نظام كنترل داخلي  ،بررسي عملكرد سطوح سازماني تعريف شده و بررسي وضعيت كلي ريسك
شامل رويه های تصميم گيری  ،جبران خدمات و برنامه ريزی های تجاری مي باشد.
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 -3الیه سوم در ساختار سازمانی بانک
اين اليه ضمن حمايت از دو اليه اول و دوم عهده دار تنفيذ  ،تسجيل مبادالت  ،عمليات تسويه
پرداخت ،ثبت قراردادها و مبادالت سازمان  ،خدمات و فناوری بانك مي باشد  .از جمله وظايف بخش
پشتيباني در مديريت ريسك های سازماني تصويب و نظارت بر اهدا

استراتژيك سازمان  ،شناسايي ،

مديريت و افشاء كارآمد ريسك های سازمان  ،تدوين و ابالغ سياست های كالن حسابرسي داخلي ،
برنامه ريزی امور كالن سازمان با تأكيد برحفظ حقوق ذينفعان سازمان  ،برقراری ارتباط مؤثر با ناظران
بانكي  ،ارتباط موثر با كميته های تخصصي و نظارت مستمر بر معامالت با اشخا

حقيقي  ،حقوقي

وابسته و مرتبط مي باشد .يكي از مباحثي كه در موضوع حاكميت شركتي مي تواند ديدگاه روشن تری
در زمينه تطبيق ايجاد نمايد مبحث نظام های كنترل داخلي مي باشد كه در ادامه به اين مبحث
ضروری پرداخته خواهد شد .
آشنایی با نظام کنترل داخلی
مديريت كارا و موثر نهاد ها و سازمان های پولي و مالي ازجمله بانك ها  ،مبتني بر اصول چندی از
جمله داشتن سازوكارهای دقيقي برای برنامه ريزی  ،سازمان دهي  ،نظارت  ،هدايت و رهبری و كنترل
مي باشد  .رهبران فكری و مديران راهبردی و طراز اول بانك ها برای هدايت و رهبری آنها  ،نيازمند
حصول اطمينان از رعايت كليه الزامات حرفه ای و قانوني توسط همه كاركنان در تمامي سطوح
سازماني مي باشند و اين امر منوط به داشتن نظام كنترل داخلي موثر و سيستم ها و سامانه های
گزارش دهي و گزارش گيری موثر مي باشد  .ذكر اين نكته ضروری به نظر مي رسد كه كنترل های
داخلي توسط خود بانك  ،بصورت كنترل های قبل از انجام عمليات  ،حين انجام عمليات و پس از انجام
عمليات و كنترل های خارجي  ،عموما توسط نهاد های ذيصالح نظارتي از جمله بانك مركزی صورت
مي پذيرد .به منظور ارائه تصويری گويا از نظام های داخلي در ادامه به بررسي اهدا  ،اجزا  ،محيط
كنترلي و ساير موضوعات مرتبط مي پردازيم .
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تعریف نظام کنترل داخلی :مجموعه منسجمي از فرآيندهای كنترلي مالي ،عملياتي و ديگر
كنترلهای مستمری است كه توسط هيات مديره و مديريت ارشد بانك طراحي شده و در تمامي سطوح
سازمان به اجرا در مي آيد.
هدف از نظام کنترل داخلی
 -1دستيابي به اهدا بانك؛
 -2حصول اطمينان از اثربخشي و كارآيي عمليات؛
 -3مديريت كارآمد ريسكهای بانكي؛
 -4حصول اطمينان از عملكرد مناسب نظام گزارشگری (مالي و مديريت) وارتقای شفافيت آن؛
 -5حصول اطمينان از پايبندی تمامي واحدها و كاركنان بانك به رعايت قوانين و مقررات مربوط،
استراتژيها ،برنامه ها ،رويه ها و ضوابط داخلي؛
 -6محافظت از منابع و دارايي های بانك در برابر هرگونه خسارت ،زيان ،سوءاستفاده و اختال .
اجزای نظام کنترل داخلی
نظام كنترل داخلي از پنج عنصر به هم پيوسته تشكيل ميشود:
-1
-2
-3
-4
-5

محيط كنترلي؛
شناسايي و ارزيابي ريسك؛
فعاليتهای كنترلي؛
اطالعات و ارتباطات؛
خودارزيابي ،نظارت و اصالح نارسايي ها.

-1محیط کنترلی
فضا و فرهنگ فراگيری است كه در مياان تماامي ساطوح و كاركناان موسساه اعتباری شكل گرفته،
استقرار مي يابد و راهنمای حرفه ای و اخالقي آنان در انجام وظايف محوله است .مهمترين اجزای آن
به شرح ذيل ميباشد:
-

نظم و انضباط؛
ارزشهای اخالقي مانند درستكاری و صداقت؛
صالحيتهای فردی و حرفه ای؛
فلسفه و سبك عملياتي مديريت؛
ساختار سازماني؛
شيوه تفويض اختيار و تعيين مسئوليت؛
مديريت منابع انساني؛
شيوه ارتباط با مراجع نظارتي ذيربط.
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-2شناسایی و ارزیابی ریسک
از ويژگيهای ياك نظاام كنتارل داخلاي ماؤثر ،شناساايي و ارزياابي مساتمر ريسكهايي است كه بر
دستيابي به اهدا موسسه اعتباری تاثيرات نامطلوبي بر جای ميگذارند.
اين ارزيابي ،كليه ريسك های فراروی بانك و نيز ريسك هايي را كه از ناحيه شركتهای تابعه و وابسته به
آن متوجه بانك ميشاود ،در بار مي گيرد.
-3فعالیتهای کنترلی
فعاليتهای كنترلي ،خط مشي ها ،رويه ها ،فنون و سازو كارهايي هستند كه مديريت به كمك آنها از
انجام كارآمد و مؤثر دستورات و رهنمودهای خود برای دستيابي به اهدا موسسه اعتباری اطمينان
حاصل مينمايد .فعاليتهای كنترلي شامل دو مرحله وضع سياستها و رويه های كنترلي؛ و بررسي ميزان
پيروی از سياستها و رويه های مزبور است.
اين كنترلها در تمامي سطوح موسسه اعتباری و در كليه فعاليتها به طور مستمر اعمال ميشود .الزمه
يك نظام كنترل داخلي مؤثر ،ايجاد ساختار كنترلي مناسبي است كه در آن برای هريك از سطوح
كاری ،فعاليتهای كنترلي مربوط تعريف شده باشد.
-4اطالعات و ارتباطات
به منظور دستيابي به اهدا موسسه اعتباری ،تمامي اطالعات مربوط بايد شناسايي ،گردآوری و نهايتاً از
نظر شكل و چارچوب زماني به گونه ای گزارش شود كه برای ايفای مسئوليتها به كاركنان ياری رساند.
سيستمهای اطالعاتي و حسابداری ،اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری ،كنترل داخلي و گزارش دهي
برون سازماني را فراهم مي آورند .اين سيستمها ،گزارشهايي حاوی اطالعات مالي ،عملياتي و تطبيقي
تهيه مينمايند كه اداره و كنترل موسسه اعتباری را امكانپذير ميسازند .اين اطالعات ميبايست قابل اتكا،
صحيح و به موقع باشد و به منظور بررسي و تحقيق ،موارد استثنا را سريعاً منعكس كنند به گونه ای كه
تصويری واقعي و منصفانه از كل عمليات موسسه اعتباری ارائه نمايند.
دستيابي به اهدا موسسه اعتباری و استقرار نظام مناسبي از كنترلهای داخلي در آن ،مستلزم وجود
سيستمي اثربخش و مناسب از ارتباطات در تمامي سازمان است .ساختار سازماني بانك بايد به گونه ای
باشد كه جريان آزاد اطالعات را در تمامي سطوح (از باال به پائين ،پائين به باال و در عرض سازمان)
تسهيل نمايد.
-5خود ارزیابی ،نظارت و اصالح نارسائیها
نظارت مستمر و انجام ارزيابي های موردی برای تطبيق عملكرد با قوانين و مقررات و حفظ اثربخشي
كنترلهای داخلي توسط واحدهای مختلف از جمله حوزه كاری ذيربط ،واحد مالي و واحد حسابرسي
ضروری است .از مزايای استمرار اين رويه ،شناسايي و كشف سريع نارسائيهای موجود در نظام كنترل
داخلي ،اطالع مديريت از آنها و انجام اقدامات اصالحي به موقع است.
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بخش سوم – آشنایی با الزامات قانونی ( قوانین  ،مقررات و استانداردها )
با توجه به مرجع وضع كننده مقررات ،الزامات قانوني را ميتوان به دسته های مختلفي تقسيم نمود .اما
در يك تقسيم بندی كلي اين قوانين و مقررات به دو دسته داخلي و بين المللي تفكيك مي شوند.
قوانين و مقررات هر كشور و مراجع صادر كننده آنها بر اسا صالحيتها و اختيارات در نظر گرفته برای
آنها ميتواند با ديگر كشورها متفاوت باشد .ليكن در هر صورت مرجع ذيصالح و صاحب اختياری در
حوزه قوانين موضوعه ميتوان شناسايي كرد .اما در حوزه بين الملل وضعيت به نحوی ديگر است .قوانين
و مقررات بين المللي به مفهوم آنچه كه در قوانين داخلي هر كشور مشاهده مي كنيم وجود ندارد.
حتي از لحا ضمانت اجرايي آنها نيز ،تفاوتهای اساسي در قيا با قوانين داخلي دارند .مقررات بين
المللي بر اسا معاهدات ،تفاهم نامه ها ،كنوانسيون ها ،بيانيه ها و عر های پا گرفته بين المللي و ....
تنظيم مي گردد كه بر اسا نيازهای چند جانبه كشورها و طرفين معاهدات و يا نيازهای جامعه بشری
شكل مي گيرد .برخي از اين مقررات به واسطه درجه اهميتي كه در ايجاد روابط بين الملل دارند به
صورت قانوني نانوشته بين دولتها الزام آور شده و جامعه بين الملل خود را به انجام آنها متعهد ميداند .از
جمله مقررات بين المللي در حوزه پولي و بانكي ميتوان به توصيه های كميته بال و برخي مراجع
نظارتي بين المللي ديگر اشاره نمود كه امروزه به عنوان شاخصي اجتناب ناپذير برای ارزيابي عملكرد و
برقراری روابط كارگزاری مورد پذيرش نظام بانكي جهان قرار گرفته است.
برخال ذهنيت مردم و برخي نخبگان كشور ،بخش قابل توجهي از مشكالت برقراری روابط كارگزاری
بانكهای ايران با بانكهای دنيا ،ناشي از علل غيرتحريمي است .در طول دوره تحريم های سخت ،روابط
بانكهای ايران با شركای خود در ساير كشورها قطع شد ،اما رخدادهای جهاني در حوزه بانكداری ازجمله
اجرای استانداردهای بازل ،قوانين سختگيرانه تر در حوزه پولشويي و تأمين مالي تروريسم ،لزوم
شناسايي دقيق تر مشتريان و غيره ،سبب شد بانكهای ايران بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا
عقب باشند .مزيد بر آن به دليل تضعيف ترازنامه ،عدم كفايت سرمايه،كيفيت دارايي و ، ...بانكهای ايران
نسبت به زمان قبل از تحريم ها شرايط نسبتاً سخت تری برای ايجاد روابط كارگزاری با بانكهای جهاني
پيدا كردند .
امروزه زبان مشترک بانكهای جهان برای برقراری روابط كاری با يكديگر همين قوانين ،مقررات و
استانداردهای بين المللي است و عدم رعايت آنها موجب آثار سويي بر حسن شهرت و نهايتاً انزوای بانك
خاطي مي گردد .تطبيق در مفهوم نوين خود وظيفه انطباق عملكرد واحدها با اين مقررات خصوصاً در
حوزه بين المللي را برعهده دارد .در ادامه به منظور آشنايي هر چه بيشتر با قوانين و مقررات و
استانداردهای الزم االجرا در حوزه های داخلي و بين المللي و همچنين شناخت گستره فعاليتهای
واحدهای پر اهميت تطبيق در هر بانك به تفكيك و بررسي برخي از اين قوانين ،مقررات و استانداردها
خواهيم پرداخت.
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براسا

يكي از الگوهای موجود و متداول در بين بانكهای بين المللي در فعاليت تطبيق مقرراتي ،سه

گروه از الزامات مقرراتي ذيل مدنظر قرار ميگيرند:
 -1استانداردهای اصلی

7

استاندارد در اصل مجموعهای از شاخصها و معيارهای توافقشده برای انجام كاری است كه ميتواند در
ساخت يك محصول ،مديريت يك فرآيند و ارائه خدمات بهكار رود تا ميزان خسارات احتمالي (مالي
و )....كاهش و ضريب اطمينان به عملكرد ،افزايش يابد .استاندارد ،ميتواند طيف وسيعي از فعاليتهای
انجام شده توسط سازمان ها را پوشش داده و توسط مشتريانِ آن ها مورد استفاده قرار گيرد.
استانداردهای اصلي در حوزه بانكداری ،چكيدههای خردمندانه ای هستند كه توسط سازمان ها و
نهادهای مالي داخلي و بين المللي برای ايجاد رويه واحد در امور بانكي ارائه ميگردند .بر اسا

برنامه

های اعالم شده از سوی برخي مراجع بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني رعايت
برخي استانداردها و كدها برای بانكها الزامي است .با تجميع استانداردهای مطرح شده توسط صندوق
بين المللي ،ميتوان پنج دسته استاندارد اصلي با عناوين ذيل برای بانكها در نظر گرفت :

 -1ايزوهای بانكي ()ISO
 -2استانداردهای بازل()Basel
 -3استاندارد گزارشگری مالي ()IFRS
 -4استانداردهای ارزيابي بخش مالي()FSAP
 -5توصيه های مبارزه با پولشويي( )AMLو تأمين مالي تروريسم()CFT

7-High-Level Standards
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بطور كلي استانداردهای عنوان شده در حوزه كسب و كار بانكي را ميتوان مطابق جدول ذيل احصاء كرد:

ردیف

نوع استاندارد

1

استانداردهای شفافيت

2

شفافيت اطالعات

3

شفافيت مالي

4

5
6

شفافيت سياستگذاری پولي و
مالي

توضی استاندارد
استانداردهای مربوط به «شفافيت دادهها و سياستها»
استاندارد انتشار اطالعات ويژه  -IMFسيستم انتشار عمومي
اطالعات )(SDDS/GDDS
كدهای عملكرد صحيح  IMFدر مورد شفافيت مالي

تولیدگر و نظارتگر بر
استاندارد
صندوق بين المللي پول
صندوق بين المللي پول
صندوق بين المللي پول

كدهای عملكرد صحيح  IMFدر سياستهای مالي و
پولي(معموالً توسط  IMFو  WBتحت برنامه ارزيابي بخش

صندوق بين المللي پول

مالي صندوق مشترک )(FSAPارزيابي ميشود)
ايجادشده و توسعه يافته در

استانداردهای بخش مالي

معموالً تحت  FSAPارزيابي مي شوند

استانداردهای مربوط به

برخي از اين موارد ممكن است تحت

ايجادشده و توسعه يافته در

يكپارچگي بازار

FSAPارزيابي شود

نهادهای مختلف

اصول كميته بازل برای نظارت بانكي مؤثر )(BCP

7

نظارتهای بانكي

8

امنيت

اهدا و اصول مقررات اوراق بهادار

9

بيمه

اصول نظارت بر بيمه ناظرين بين المللي

10

سيستمهای پرداخت و
سيستمهای تسويه اوراق بهادار

نهادهای مختلف

كميته بازل
سازمان بين المللي

مبارزه با پولشويي و مبارزه با

اصول اساسي برای سيستمهای پرداخت دارای اهميت
سيستميك و نيز توصيه ها برای سيستمهای تسويه اوراق
بهادار

كميسيونهای اوراق بهادار
)(IOSCO
انجمن نظارت بر بيمه
((IAIS
كميته سيستمهای تسويه و
پرداخت ) (CPSSو سازمان
بين المللي كميسيونهای
اوراق بهادار )(IOSCO

توصيه های گروه ويژه اقدام مالي FATF

FATF

12

حاكميت شركتي

اصول نظارت بر شركت OECD

OECD

13

حسابداری

استانداردهای بين المللي حسابداری

14

حسابرسي

استانداردهای بين المللي در زمينه حسابرسي

15

ورشكستگي و حقوق بدهكاران

11

تأمين مالي تروريسم

اااا
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شورای استانداردهای بين
المللي حسابداری ((IASC
فدراسيون بين المللي
حسابداران ()IFA
اااا

برخااي شاخصااهای عملكااردی ديگاار نيااز وجااود دارد كااه اسااتفاده از آنهااا باارای ارزيااابي بانكهااا
مرسوم است .يكي از اين شاخصها ،شاخص كملز ( )CAMELS Rating Systemاسات كاه كفايات
سااارمايه ( ،)Capital Adequacyكيفيااات داراياااي ( ،)Asset Qualityكيفيااات ماااديريت
( ،)Management Qualityسود( ، )Earningsنقدينگي( )Liquidityو حساسيت به ريسك بازار
( )Sensitivity to Market Riskرا ارزيابي ميكند.
بر اسا

پژوهش صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشاهای اقتصاادی مجلاس

شورای اسالمي در سال  1397در خصو

دارايي های موهوم بانكها ،شافا نباودن صاورتهای ماالي و

ابهامات در بخش دارايي ،زيان انباشته ،عدم همخواني گزارشگری ماالي باا اساتانداردهای باين المللاي،
حجم باالی بدهي بانكهای ايران به بانك مركزی و تداوم اضافه برداشتها ،بدهي دولت به برخاي بانكهاا،
چالشهای نظارت داخلي و حاكميت شركتي ،چالش امنيت نرم افزاری و برخاي اجازای شااخص كملاز،
بانكهای ايراني پايين تر از ميانگين جهاني و استانداردهای تعريف شده در اين زمينه ارزيابي شاده اناد.
لذا اگر يك بانك خارجي فارغ از تحريم ها و صر مقايسه بانك ايراني با ميانگين استانداردهای جهاني،
بخواهد بانك مربوطه را با شاخصهای عملكردی همچون شاخص كملز ارزيابي كند ،نتايج مطلوبي جهت
ايجاد روابط كارگزاری به دست نخواهد آورد كه اين امر لزوم اعمال فرايند ها و برنامه ريزی های مناسب
در حوزه تطبيق قوانين و مقررات را بيش از پيش روشن مي سازد.
-1-1ایزوهای بین المللی در حوزه بانکداری
ايزو ) (ISOمخفف سازمان بين المللي استاندارد و يك فدراسيون بين المللي و سازمان غيردولتي
) (NGOمتشكل از بيش از  144نهاد ملي استاندارد است كه در سال  1941ميالدی تأسيس شد.
وظيفه ايزو ارتقا و توسعه استانداردسازی در دنياست.
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با عنايت به لزوم ايجاد استانداردهای بانكي در طراحي و ارتباط بين تراكنش های داخلي در سيستم
های خا

مانند دريافت و پرداخت و يكپارچگي آنها  ،جهت آشنايي بيشتر در ادامه برخي از اين

استانداردها به شرح جدول ذيل معرفي مي گردد.
نام استاندارد
ايزو 9564
ايزو 9362

توضی مفاد اصلی استاندارد
شماره شناسايي فردی يا پين كد در دستگاههای خودپرداز
فرمت استاندارد برای كد شناسه كسب وكار با نامهای مختلف،ID SWIFT
 SWIFT BIC ،BIC Codeيا كد سوئيفت

ايزو 8583

مربوط به كارتهای مبادالتي اقتصادی

ايزو 7816

مربوط به كارتهای هوشمند

ايزو 7811

مربوط به استانداردهای كارتهای مالي و اعتباری

ايزو 21188

چارچوبي برای زيرساخت كليد عمومي ) (PKIدر سرويسهای مالي

ايزو 13616

استاندارد سازی شماره حسابها ) (IBANيك سيستم شماره حساب استاندارد

ايزو 7810
ايزو 20000

تعيين كننده مشخصات فيزيكي و عمومي كارتهای پالستيكي اعم از مواد كارت،
ساختار ،مشخصات ،ابعاد و غيره
مديريت سرويس و اخذ گواهينامه های مرتبط با آنها از شركتهای معتبر
بين المللي مرجع صدور گواهينامه

ايزو 22301

مديريت به تداوم كسب وكار

ايزو 27001

سيستم مديريت امنيت اطالعات برای مديريت تقلب

ايزو 31000

مربوط به مديريت ريسك برای مديريت تقلب و پولشويي

استاندارد PCI DSS
استانداردEMV

استاندارد امنيت اطالعات برای استفاده از كارتهای پرداخت ،ذخيره سازی،
پردازش و يا ارسال اطالعات
مربوط به احراز هويت ابزار پرداخت ،استاندارد فني كارتهای پرداخت هوشمند،
پايانه های پرداخت و دستگاه خودپرداز

ايزوهای حوزه بانكداری عموماً مربوط به فرآيندها ،روال های اجرايي و زيرساختهای فني وتكنولوژيك
است .با توجه به استفاده بانكهای ايران از تكنولوژيها و فرآيندهای مشابه در بانكهای بين المللي،
كمترين مشكل بانكهای ايران در استانداردهای بين المللي مربوط به اين بخش است ،هرچندنواقص
بسياری نيز در همين بخش وجود دارد.
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 -2مقررات احتیاطی

8

مقررات احتياطي نوعي از مقررات است كه ضمن داشتن اوصا

استانداردهای اصلي با رويكردی

پيشگيرانه و بهمنظور پيشگيری از به مخاطره افتادن منافع سپردهگذاران و ورشكستگي بانكها ،توسط
نهادهای نظارتي داخلي و بينالمللي وضع ميشود؛ نظير مقررات احتياطي ناظر بر كفايت سرمايه،
ذخيرهگيری ،تملك سهام موسسات اعتباری ،تسهيالت و تعهدات اشخا

مرتبط ،تسهيالت و تعهدات

كالن ،نقدينگي و ...
يكي از مهمترين مقررات احتياطي در حال حاضر ،الزام به رعايت نسبت كفايت سرمايه بهطور مستمر
است ،چراكه ميزان احتمال ورشكستگي يك بانك از طريق نسبت كفايت سرمايه آن مشخص ميشود.
سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط الزم برای بقاء بانك و حفظ سالمت نظام بانكي است و هر يك از
بانكها و موسسات اعتباری برای تضمين ثبات و پايداری فعاليتهای خود بايد همواره نسبت مناسبي را
ميان سرمايه و ريسك موجود در دارائي های خود برقرار كند .كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در
برابر زيان های غيرمنتظره و نيز حمايت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است .به دليل حفاظي كه اين
نسبت در برابر زيان های وارده ايجاد ميكند ،حفظ و نگهداری سرمايه كافي و متناسب با مخاطرات
موجود  ،منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانك ميباشد.
-3مقررات مربوط به عملکرد بانک
در كنار دو دسته از الزامات قبلي ،گروهي از مقررات وجود دارندكه ناظر بر ماهيت و رفتار تجاری
بانكها و يا موسسات اعتباری ميباشند ،اين دسته از مقررات كه ميتوان از آنها به عنوان "مقررات
رفتار تجاری"  9ياد كرد ،به نوعي اسا

و شالوده كسب و كار و حرفهی بانكداری بوده و تبيين كننده

چارچوب ،نحوه فعاليتها ،رفتارها و ارتباطات تجاری بانكها و موسسات اعتباری با يكديگر ،مشتريان،
سهامداران و  ...ميباشد.

8-Prudential Regulations
9-Business Conduct Regulations

31

مقررات مذكور ،متشكل از قوانين و مقررات عديدهای است كه در برگيرنده كليه ابعاد حرفه بانكداری
بوده و از جزئيترين مسائل تا كليترين موضوعات بانكداری را پوشش ميدهد به نحوی كه هيچ فعل و
يا ترک فعلي در عمليات بانكداری نمي توان يافت كه خارج از شمول حكم اين مجموعه مقررات باشد.
مسائلي نظير رفتار مبتني بر اخالق  ،تجهيز و تخصيص منابع ،اعطای تسهيالت ،خدمات ليزينگ،
سرمايه گذاری ،موضوعات مالياتي و بيمه ای  ،سرمايه انساني ،تخلفات اداری ،روابط كارگزاری ،تجارت
داخلي و خارجي ،پاداش و انعام ،فرصت های تجاری  ،تجارت منصفانه  ،سالمت و امنيت ،خريد و
فروش ،تبعيض و تعرض ،نگهداری سوابق ،حفظ محرمانگي اسناد و مقررات ناظر بر اسناد تجاری،
مقررات اجتماعي و قوانين زيست محيطي و  ....همگي تابع مجموعه ای از قوانين و مقررات داخلي و
بين المللي بوده كه ترسيم كننده خط مشي و الگوی رفتاری و عملكرد بانك هاست و بانك ها در انجام
وظايف حرفه ای خود ملزم به رعايت آن ها مي باشند برخي از اين مقررات مستقيماً تكاليفي را متوجه
خود بانك مي نمايد مانند تكاليف مندرج در قانون پولي وبانكي كشور و دسته ديگر از مقررات ناظر بر
الزام بانك به رعايت مواردی در خصو

عملكرد مشتريان بانك مي باشد به عنوان مثال رعايت قوانين

مالياتي به منظور جلوگيری از فرار مالياتي موديان و يا مقررات ناظر بر نحوه توقيف اموال مديونين نزد
ثالث كه به موجب احكام و دستورات قضائي به بانك ها ابالغ مي گردد و بسياری مقررات ديگر كه بانك
ها برای انجام كسب و كار خود مكلف به رعايت آن ها بوده و هر كدام به تناسب درجه اهميت خود از
ضمانت اجرای خا

برخوردار مي باشند.

بخشي از اين قوانين ،مقررات و استانداردهای داخلي و بينالمللي كه در بخشنامه شماره 88/211072
مورخ  1388/10/09بانك مركزی ج.ا.ا اشاره شده است در ادامه آورده شده است.
الف)
 -1قانون اساسي
 -2احكام و موازين شرعي (مشهور فقها)
 -3اظهار نظرهای شورای نگهبان
 -4فرامين رهبری
 -5قوانين عادی
 -6آرای هيات عمومي ديوان عالي كشور (آرای وحدت رويه)
 -7آرای هيات عمومي ديوان عدالت اداری
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 -8آرای هيات عمومي ديوان عدالت اداری كه متضمن ابطال يكي از بخشنامه های قبلي بانك
مركزی يا نظرات شورای پول و اعتبار ميباشد.
ب)
 -1قوانين بانكداری (قانون پولي و بانكي ،عمليات بانكي بدون ربا و )...
 -2مصوبات هيات دولت
 )2-1مصوبات و آيين نامه ها
 )2-2تصميم نامه ها
 )2-3تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور
 )2-4بخشنامه ها
 -3مصوبات شورای پول و اعتبار
 -4بخشنامه های ادارات بانك مركزی
 -5دستورالعمل های صادره توسط ادارات بانك مركزی
 -6بخشنامه های صادره توسط مديريت های كل بانك مركزی
ج)
 -1فرامين و دستورات رئيس كل بانك مركزی
 -2تصميمات هيات عامل بانك مركزی
 -3مصوبات كميسيون های بانك مركزی (پس از تاييد رئيس كل بانك مركزی)
د)
 -1قوانين برنامه توسعه  5ساله
 -2قوانين بودجه ساالنه
 -3بسته سياسي نظارتي (سياست های پولي اعتباری ساالنه)
ه)
 -1تصميمات الزامي شوراهای موجود
 -2تصميمات هيات امنای حساب ذخيره ارزی (يا جانشين آن)
و)
 -1تصميمات كارگروه های مشتركي كه حداقل يكي از اعضای آن رئيس كل بانك مركزی مي
باشد و مصوبه آن كارگروه براسا

نظر رئيس كل الزامي مي باشد.
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ز)
 -1مصوبات مجمع عمومي بانك ها
 -2مصوبات كميسيون حقوقي بانك ها (صرفاً از جهت ارشادی)
 -3مصوبات شورای عالي بانك ها (نظرات قبل از انحالل كه هنوز نافذ است)
 -4تصميمات شورای هماهنگي بانك ها (صرفاً جهت اطالع)
ح)
 -1استانداردهای حسابداری و حسابرسي منتشره از سوی موسسه حسابرسي (تا حدی كه برای
بانكها الزامآور است يا براسا

مصوبات بانك مركزی در موارد مختلف برای بانكها الزامي

شده است)
ط)
 -1استانداردها و رهنمودهای سازمانهای مالي جهاني برای ايجاد رويهای واحد در امور بانكي از
جمله كميته بال IMF ،و بانك جهاني(تا حدی كه برای بانك ها الزامآور است يا براسا
مصوبات بانك مركزی در موارد مختلف برای بانكها الزامي شده است)
 -2مقررات متحدالشكل اطاق بازرگاني بينالمللي ( )ICCتاحدی كه برای بانكها الزامي است
مانند UCP 600

ی)
 -1پيمانهای بينالمللي ()Conventions
 -2تصميمات شورای امنيت سازمان ملل متحد ()Resolutions
 -3معاهدات بينالمللي ()Treaties
 -4تفاهمنامههای بانك مركزی با ديگر كشورها
 -5قوانين مبارزه با پولشويي() AML
 -6قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم ()CFT
 -7تصميمات سازمان های جهاني (در صورت عضويت ايران در آنها و الزامآور بودن تصميمات
آنها)؛ به عنوان مثال مساله  E-Ticketو توصيه "ياتا"
بديهي است هر گونه الزام بين المللي براسا

ابالغ های مراجع ذی صالح از جمله بانك مركزی ج.ا.ا.

برای بانك ها الزم االجرا خواهد بود.
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بخش چهارم – چارچوب مدیریت ریسک تطبیق
تعریف ریسک :ريسك در لغت معاني مختلفي را در بر مي گيرد نظير "وضعيت يا شرايط در معرض
خطر بودن" " ،احتمال رخداد يك اتفاق ناخوشايند يا نامطلوب " و "احتمال زيان مالي" .همچنين
سازمان استاندارد سازی جهاني ( ، 10)ISOريسك را "تاثير عدم قطعيت بر اهدا مورد انتظار" تعريف
كرده است .در اين تعريف "تاثير" عبارت است از انحرا مثبت يا منفي از اهدا مورد انتظار كه اين
"اهدا " مي توانند مالي  ،محيطي يا هر چيز ديگرِ به كار رفته در سطوح مختلف سازمان باشند و
"عدم قطعيت " نيز بر فقدان اطالعات يا دانش در خصو

احتمال بروز يك رخداد يا ميزان عواقب و

تبعات آن داللت مي كند .عالوه بر اين در مباحث مالي ،ريسك "احتمال اختال بين بازده واقعي و
بازده مورد انتظار" تعريف مي شود .شايان ذكر است در صنعت بانكداری فقط به بعد منفي ريسك
(احتمال زيان) پرداخته مي شود.
انواع ریسک
 ریسک اعتباری :احتمال بروز زيان ناشي از قصور طر مقابل از شرايط قرارداد. ریسک نقدینگی :احتمال عادم تواناايي موسساه اعتبااری ،بارای ايفاای تعهداتش در زمانمطالبه آنها و يا تأمين مالي داراييهای مورد نياز در زمان مناسب و با هزينه معقول.
 ریسک عملیاتی :احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم كفايت فرآيندها و روشها،افراد و سيستمهای داخلي و يا ناشي از رويدادهای خارج از موسسه اعتباری.
 ریسک بازار :خطر ناشي از نوسانات نامطلوب در نرخها يا قيمتهای بازار از جمله نوساناتنامطلوب در نرخهای سود و ارز و قيمت داراييها(.تنزل كيفي سرمايهگذاريها،دارائيها در اثر
تغييرات نامطلوب قيمتها در بازار).

10-The International Standards Organization
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 ریســک بــازده :خطااری كااه بااه موجااب آن درآمااد حاصاال از به كارگيری دارايي ،ازهزينه تأمين بدهي متناظر آن دارايي كمتر شود.
 ریسک تمرکز :خطر تمركز اتكاای بايش از انادازه باه طارفهاای مقابال (گيرندگان تسهيالتو سپرده گذاران) ،بخاشهاای اقتصاادی ،منااطق جغرافيايي از حيث وجوه ،محصوالت ،خدمات،
درآمدها و وثايق دريافتي.
 ریسک تطبیق :احتمال زيان ناشي از شمول جريمهها و مجازاتهای قانوني ،تنبيهات نظارتي وآسيب به حسن شهرت به دليل عدم تطبيق اقدامات بانك با قوانين و مقررات و ساير الزامات ناظر
بر فعاليتهای بانك را ريسك تطبيق مينامند.
 ریسک حقوقی (قانونی) :احتمال زيان ناشي از مشاوره يا مستندسازی نامناسب ،اشتباهاتحقوقي و همچنين عدم كفايت قوانين و مقررات موجود برای حل موضوعات حقوقي مبتالبه
موسسه اعتباری و نيز تغيير قوانين و مقررات مزبور.
 ریسک شهرت :احتمال بروز زيان ناشي از دست دادن حسن شهرت به داليلي از جمله وضعيتنامطلوب مالي ،تنزل رتبه اعتباری و يا از دست دادن اعتماد عمومي.
 ریسک راهبردی (استراتژیک) :ريسك ناشي از تدوين برنامه های راهبردی و عملياتينامناسب ،ايجاد تغيير در اين برنامه ها ،سازماندهي مجدد موسسه و نيز پياده سازی برنامه ای است
كه با عوامل دروني و بيروني محيط ناسازگار بوده ،ميتواند بر درآمدها ،سرمايه و حيات حرفه ای
موسسه تاثيرگذار باشد.
 ریسک مدیریت :خطر ناشي از عدم صالحيت تخصصي و اخالقي اعضای هيات مديره  ،مديريتارشد و سهامداران عمده.
 ریسک کشوری :احتمال عدم ايفای تمام يا بخشي از تعهدات طر قرارداد خارجي موسسهاعتباری به دليل شرايط نامناسب حاكم بر محيط اقتصادی ،اجتماعي و سياسي كشور متبوع وی ،از
جمله ريسك انتقال وجوه ،ناشي از احتمال عدم ايفای تمام يا بخشي از تعهدات گيرنده تسهيالت
برحسب ارز توافق شده در قرار داد.
 ریسک انتقال وجوه :احتمال عدم ايفای تمام يا بخشي از تعهدات گيرنده تسهيالت ،بر حسبارز توافق شده در قرارداد.
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براسا

آنچه تاكنون گفته شد ،هد

تطبيق حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين  ،مقررات و

استانداردهای حوزه كسب و كار مي باشد .به منظور نيل به اين هد اتخاذ روش ها و ساز و كارهای و
رويه های مناسب امری حياتي و كليدی مي باشد .لذا در اين بخش به بررسي چارچوب مديريت ريسك
تطبيق  ،فرآيندها  ،چگونگي مكانيسم اجرايي خواهيم پرداخت.
چارچوب مدیریت ریسک تطبیق برمبنای مدل سه خط دفاعی
مديريت ريسك در سازمان ها يك فعاليت بسيار گسترده بوده و در تمام سطوح سازمان انجام مي
پذيرد .چارچوب مديريت موثر ريسك نيازمند شناسايي انواع ريسك های كسب وكار و كنترل آن
هاست .اين چارچوب مي بايست چگونگي تخصيص وظايف و هماهنگي درون سازمان را مشخص نمايد.
يكي از بهترين رويكردهای سيستماتيك تعيين وظايف و ايجاد هماهنگي در سازمان  ،به كارگيری مدل
سه خط دفاعي است كه روشي ساده و موثر در پيشبرد ارتباطات مديريت ريسك و كنترل آن از طريق
شفا سازی نقش ها و وظايف است .دراين مدل ،خط اول دفاعي وظيفه مالكيت و مديريت ريسك ،
خط دوم دفاعي نظارت بر مديريت تخصصي ريسك و تطبيق و خط سوم دفاعي تضمين استقالل
مديريت ريسك نسبت به حسابرسي داخلي را فراهم مي كند .كليه كاركنان بانك ضمن مشاركت در
مديريت ريسك و مخاطرات مترتب بر عدم رعايت قوانين و مقررات در چارچوب مديريت ريسك بر
مبنای مدل سه خط دفاعي به شرح ذيل انجام وظيفه مي نمايد:
-1خط اول دفاعی مدیریت ریسک تطبیق
منظور از خط اول دفاعي ،مديران و كاركنان واحدهای صف و برخي از ادارات ستادی بانك هستند كه
در تعامل مستقيم با مشتريان حقيقي و حقوقي بانك قرارداشته (واحد كسب و كار) و به طور روزانه با
ريسك های مترتب بر فعاليت خويش مواجه هستند .اين كاركنان در هر پست و سمتي كه باشند ملزم
به رعايت قوانين  ،مقررات و بخشنامه های مرتبط با كار خود و همچنين دستورالعمل های مرتبط با
مديريت ريسك تطبيق بوده و مسئوليت پايش مستمر و كنترل مطابقت فعاليت های خود و حصول
اطمينان از انطباق آن ها با قوانين و مقررات الزم االجرا را بر عهده دارند .اين پايش به صورت فردی يا
گروهي در مورد فعاليت ها يا كاركردها صورت مي گيرد و شواهد عيني دال بر فعاليت اثر بخش كنترل
ها و انطباق عملكرد پرسنل با الزامات را برای مديريت فراهم مي آورد .ايشان در مقابل پيامدهايي كه از
عدم رعايت قوانين و مقررات توسط آن ها گريبانگير بانك خواهد شد پاسخگو خواهند بود.
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-2خط دوم دفاعی مدیریت ریسک تطبیق
منظور از خط دوم ،واحد تطبيق بانك مي باشد كه در چارچوب بخشنامه های صادره بانك مركزی
ج.ا.ا .و خط مشي تعيين شده توسط هيات مديره بانك ،با همكاری ادارات ذيربط وظيفه برنامه ريزی و
سازماندهي فعاليت های شناسايي ،ارزيابي  ،پايش و گزارشگری در قبال ريسك تطبيق در بانك را بر
عهده دارد .واحد تطبيق با پايش  ،بازبيني و ارزيابي های مستمر فعاليت واحدهای كسب و كار توسط
اين واحد ،ريسك های تطبيق را كاهش مي دهد و باكنترل های مناسب اجرا شده موجب حصول
اطمينان بيشتر از رعايت قوانين و مقررات خواهد شد .عالوه بر اين واحد تطبيق مسئول ترويج فرهنگ
رعايت قوانين و مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای ديگر بانك در خصو

نحوه مديريت ريسك های

مربوطه نيز مي باشد.
-3خط سوم دفاعی مدیریت ریسک تطبیق ( کنترل مستقل حسابرسی داخلی )
سومين خط دفاعي در مديريت ريسك تطبيق ،حسابرسي داخلي بانك است ،كه بهطور مستقل از
كفايت و اثربخشي فعاليت ها و رويه های كنترلي ريسك تطبيق و استانداردهای مربوطه توسط خطوط
اول و دوم اطمينان حاصل مي نمايد .حسابرسي داخلي مي بايست مالحظات و توصيههای خود در اين
رابطه را در اختيار واحد تطبيق قرار دهد تا در برنامهريزیهای آتي واحد مذكور در بانك مورد استفاده
قرار گيرد.
شايان ذكر است اگرچه مصوبات هيات مديره بانك ها و سياست های تبيين شده آنها از منظر جايگاه
دفاعي در خط اول عنوان شده قابل احصاء و بررسي مي باشد ليكن مسئوليت نهايي تطبيق و حصول
اطمينان از عملكرد صحيح و مكانيزم های اتخاذ شده در هر يك از خطوط سه گانه با هيات مديره بانك
ها مي باشد.
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فرآیند (مکانیسم) اجرائی در تطبیق مقرراتی
بهمنظور فراهمنمودن تمهيدات اجرائي برای پيشگيری از مواجهه با عواقب مالي ،قانوني و نظارتي و
حفظ ثبات و حسن شهرت بانك از طريق اطمينان از سازگاری عمليات بانك با قوانين و مقررات و
استانداردهای داخلي و بينالمللي و رعايت اصول اخالقي و با لحا ضرورت تعيين شده از سوی مقام
نظارتي و نيازهای داخلي بانك مكانيسم مديريت ريسك عدم تطبيق به شرح مراحل ذيل صورت مي
پذيرد:
 -1شناسایی ریسک تطبیق
مرحله شناسايي بهعنوان اولين و مهمترين گام از فرآيند مديريت ريسك تطبيق  ،نيازمند طراحي و
ايجاد يك چارچوب است .تدوين اين چارچوب مستلزم برخورداری از درک صحيح نسبت به محيط
عملكرد و كسب و كار ،شناخت قوانين و مقررات و استانداردهای داخلي و بينالمللي و تهيه فهرستي از
دستورالعملهای مربوطه و بررسي ارتباط و اهميت تعهدات فهرست مذكور از منظر كسب و كار
مي باشد .همچنين داده های تاريخي نقض قوانين و مقررات ،درخواست ها و شكايت های مشتريان و
كاركنان و  ...به عنوان منابع شناسايي ريسك مذكور مورد استفاده قرار مي گيرند تا عوامل زير بدست
آيند:
 چه اتفاقي و در چه مقطع زماني و مكاني رخ مي دهد.
 چه افراد و يا خطوط كسب و كار درگير مي شوند.
 داليل اصلي و فرعي وقوع اين ريسك چيست(.علت ريسك)
 چه تاثيری روی بانك از منظر عواقب شهرت ،مالي و تنبيهات نظارتي و قانوني دارد (.تاثير ريسك)
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 -2ا ندازه گیری و ارزیابی ریسک تطبیق
در اين مرحله ريسك های احتمالي شناسايي شده از نظر ميزان اهميت و نحوه ارتباط آنها با فعاليت
های كسب و كار و قدرت تاثير گذاريشان ،با استفاده از ابزارها و تكنيك های كمي و كيفي طبقه بندی
مي شوند .اين طبقه بندی منتج به ارائه ماتريس ريسك تطبيق بانك مي شود كه تعيين كننده ميزان
احتمال يا فراواني ريسك بر مبنای تاثير گذاری آن ها بوده و رتبه كلي هر ريسك را در طبقات كم ،
متوسط ،با اهميت ،عمده و فاجعه آميز مشخص مي كند.
 -3پایش ریسک تطبیق
در گام پايش طبقه بندی های صورت پذيرفته از طريق بررسي مستمر شاخص های كليدی ريساك در
حوزه های مختلف نظير مشتريان ،خدمات و محصوالت و  ...با توجه به نقطه نظرات و همااهنگي سااير
واحدهای بانك از جمله بازرسي  ،حسابرسي داخلي ،حقوقي  ،مديريت ريساك  ،مباارزه باا پولشاويي و
تامين مالي تروريسم و  ...صورت مي پذيرد.
 -4کنترل و کاهش ریسک تطبیق
در اين گام باعنايت به اينكه عمالً حذ ريسك تطبيق در بانك غيرممكن است .بانك بهدنبال كااهش
احتمال علل خطا و تاثير نامطلوب آنها بر روی عملكرد با استفاده از مكانيسمهای كنترلي نظير آموزش
كاركنان ،تفكيك وظايف ،استفاده از رويكرد نظارتي چند اليه در حوزههای پر مخااطره ،مكانيسامهاای
سيستمي ،اطالعرساني فرآيندها و رويههای مرتبط باا كااهش ريساك و ...باا همااهنگي ادارات ذياربط
ميباشد .فرآيند مذكور مشتمل بر دو بخش قوانين و مقررات داخلي و خارجي ميباشد كه هر دو بخش
به دليل كثرت قوانين و مقررات از يكسو و گستردگي و پيچيدگي آنها ازسوی ديگر ،نيازمند توجه ويژه
و همكاری واحدهای متعدد ميباشد .اين فرآيند برای نهادها و موسسات مالي مختلف تحت تأثير عوامل
خارجي نظير نظام و الگوی مقرراتي و عوامل داخلي مثل درجه ريسكپذيری ،ماهيت فعاليت ،پيچيدگي
فعاليت ،سطح و حجم آن قرار ميگيرد.
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بخش پنجم  :آشنایی با برخی از نهادها و سازمان های بین المللی مطرح در حوزه تطبیق

در سالهای اخير موسسات پولي و مالي بينالمللي با چالش های جديدی مواجه شدند كه عمدتاً ناشي
از پيچيدگي فعاليت های بانكي ،سرعت گرفتن فرآيند جهاني شدن اقتصاد و وقوع بحران های مالي بود
كه برای غلبه بر اين مشكالت ،تدوين مقررات ،الزامات و استانداردهای واحد برای صنعت بانكداری دنيا
بيش از پيش ضروری مينمود تا با توسعه و تكامل چارچوب های مقرراتي مطلوب و نظارت بر بانك ها
از بروز بحران های بين المللي جلوگيری شده يا آثار و پيامدهای منفي آن بر نظام های بانكي به حداقل
برسد .بر اين اسا

برای تدوين مقررات يكسان و ترغيب به همگرائي برای استفاده از اين مقررات در

نظام بانكداری دنيا نهادهای نظارتي مختلفي در سطح بين المللي پايه گذاری شدهاند .بسياری از
مقرراتي كه توسط نهادهای بين المللي تدوين ميشوند جنبه الزام آور برای كشورها ندارد ،ليكن اجرای
آن ها در جامعه بين المللي غيرقابل اجتناب ميباشد .اين مقررات تحت عنوان حقوق نرم ()Soft Law
مي باشد و بيشتر جنبه توصيه ای و فاقد ضمانت اجرای حقوقي مستقيم هستند .مقررات و اسناد ارائه
شده توسط اين نهادها از چنان اهميتي برخوردار است كه برغم نداشتن ضمانت اجرائي حقوقي ،عدم
پياده سازی و اجرای آن ها گاه حتي تبعاتي نظير محدود كردن روابط ناقص يا حتي انزوای بانك را در
پي دارد.
در ذيل به برخي از نهادهای ناظر و تدوين كننده های مقررات ،الزامات و استانداردها در حوزه بانكداری
بينالملل و موسسات مالي اشاره مي گردد.
-1هیات خدمات مالی اسالمی ()IFSB

11

به لحا ساختاری ،هيات خدمات مالي اسالمي متشكل از مجموعه ای از بانك های مركزی و سازمان
های نظارتي كشورهای اسالمي است كه مقرّ آن در كشور مالزی مي باشد .اين هيات در سال 2002
ميالدی تشكيل شده و هد آن تهيه استانداردها و رهنمودهای الزم برای تقويت سالمت و ثبات مالي
11-Islamic Financial Services Board
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در موسساتي است كه خدمات مالي خود را در چهارچوب احكام شرعي اسالم ارائه مي دهند .مجموعه
فعاليت های اين موسسه در قالب  19استاندارد ،اصول راهنما و نكات فني عرضه شده است .عناوين
برخي از اين استانداردها عبارتند از  :استاندارد های مديريت ريسك ،استانداردهای كفايت سرمايه ،
استاندارد های شفافيت  ،استانداردهای حاكميت شركتي و ...
-2گروه ویژه اقدام مالی ()FATF

12

يك سازمان بين دولتي است كه در سال  1989به ابتكار كشورهای عضو گروه هفت ( )G7تشكيل شد
تا بررسي هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهای مختلف مالي را در سرتاسر جهان
انجام دهد و نتيجه آن را هر چهار ماه يك بار در جلسات به اطالع كشورهای عضو برساند تا اين كشورها
بتوانند ريسك سرمايهگذاری در بازارهای مالي هد را بررسي نموده و در مورد سرمايهگذاراني كه به
"كشورهای مشكوک" ميروند احتياط كنند .بنابراين وظيفه اين نهاد بررسي روند پولشوئي ،نظارت بر
نحوه اجرای قوانين و طراحي استانداردهای مبارزه با پولشويي مي باشد.
در سال  2001بعد از حمالت تروريستي  11سپتامبر يك وظيفه ديگر هم به عهده كارشناسان سازمان
گذاشته شد و آن اينكه بازارهای هد برای سرمايه گذاری را از نظر وجود امكان تامين مالي تروريسم
بررسي كنند .اين نهاد در مورد پولشويي  40توصيه و در مورد تامين مالي تروريسم  9توصيه دارد كه
براسا

آن ،كشورهای مختلف را بررسي و رده بندی مي كند .توصيه های اين نهاد مي تواند از طريق

وضع قوانين داخلي توسط كشورها به اجرا دربيايد و زمينه های پولشويي و تامين مالي تروريسم را
كاهش دهد.

12-Financial Action Task Force
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-3بانک تسویه بینالمللی ()BIS

13

بانك تسويه بينالمللي ،سازماني بينالمللي است كه همكاری و مشاركتهای پولي و مالي راتقويت
مينمايد و به عنوان يك بانك به بانكهای مركزی ،خدمات ميدهد .اين نهاد در  17مه  1930ميالدی
در بازل سوئيس برای تأديه ديون آلمان و پرداختهای مربوط به خسارات جنگي طبق قرارداد ورسای
پاريس تاسيس گرديد و از اينرو قديميترين سازمان مالي بينالمللي جهان بهشمار ميرود .از آنجا كه
مشتريان بانك تسويه بينالمللي را بانكهای مركزی كشورها و سازمان های بينالمللي تشكيل
مي دهند ،اين نهاد از افراد و شركتهای خصوصي سپرده نميپذيرد و به آنها خدمات رساني مالي
نمي كند .در حال حاضر ،بانكهای مركزی از سراسر دنيا در آن سپرده دارند .اين بانك محل گردهمايي
و بحث و تبادل نظر درباره همكاری مالي بين المللي و مركزی برای تحقيقات پولي و اقتصادی كاربردی
و ناشر نشريه معرو

 BIS Annual Reportاست .همچنين در زمينه ايجاد همكاری و مشاركت

ميان بانكهای مركزی و موسسات مالي بينالمللي فعاليت دارد.
- 4سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ()OECD

14

سازمان همكاری و توسعه اقتصادی بزرگترين سازمان بين المللي تصميم گيرنده اقتصادی بين المللي
است .با توجه به جايگاه و تاثير اين سازمان بر كم و كيف اقتصاد جهان برخي آن را تصميم گيرنده
نهايي امور اقتصادی جهان تلقي مي كنند و مقر اصلي آن در شهر پاريس است .سازمان همكاری و
توسعه اقتصادی در سال  1948ميالدی تحت عنوان سازمان همكاری اقتصادی اروپا تاسيس شد كه در
سال های بعد اعضای غير اروپائي نيز به اين سازمان پيوستند و در سال  1961ميالدی در اجالسي با
تصويب آيين نامه جديد در زمينه توسعه و اقتصاد ،نام سازمان را نيز به سازمان همكاری و توسعه
اقتصادی تغيير دادند .فلسفه وجودی و هد اين سازمان در آغاز ،بازسازی اقتصاد ويران شده اروپا بعد
از جنگ جهاني دوم بود ،اما وظايف آن بعدها گسترش يافت .در حال حاضر وظيفه و هد اين سازمان

13-Bank for International Settlements
14-Organization for Economic Co-operation and Development
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به دو بخش "كشور های عضو" و "كشورهای درحال توسعه" تقسيم مي شود .در مورد كشور های
عضو ،هد

سازمان رسيدن به حداكثر رشد و توسعه اقتصادی ،ايجاد ثبات پايدار در زمينه های

اقتصادی و سياسي و اجتماعي و برقراری تجارت آزاد و اشتغال كامل است .اما در مورد كشور های
درحال توسعه هد سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعريف شده است.
اين سازمان دارای كميته های مختلف از جمله كميته های سياست های اقتصادی ،كمك به توسعه
( ،)DACمديريت عمومي (، )PUMAكميته تجارت بين المللي و  ...مي باشد.
-5گروه وُلفسبِرگ ()Wolfsberg Group
گروه ولسفبرگ سازماني خصوصي و متشكل از يازده بانك جهاني است كه در سال  2000در شهر
ولفسبرگ سوئيس تاسيس گرديد .اهدا

اين گروه توسعه استانداردهای خدمات مالي ،شناسائي

مشتريان ( ،)KYCمبارزه با پولشويي ( )AMLو مبارزه با تامين مالي تروريسم ( )CFTاست كه مشابه
عملكرد كارگروه اقدامات مالي مبارزه با پولشوئي در سطح دولت هاست .گروه ولسفبرگ تا سال 2015
چهار سند را تحت عنوان استانداردهای ولسفبرگ منتشر كرده است.
-6صندوق بینالمللی پول ()IMF

15

صندوق بين المللي پول يك نهاد پولي مستقل جهاني است كه در سال  1945به وجود آمد و هيچ
ارتباط تشكيالتي با سازمان ملل ندارد .سازمان اقتصادی جهاني كه در واشنگتن مستقر است در سال
 1945براسا

موافقتنامه برتن وودز تاسيس شد و از سال  1947فعاليت اساسي خود را آغاز كرد .اين

سازمان اهدا

مشخصي چون گسترش همكاری بين المللي در زمينه مسائل پولي و رفع محدوديت

های ارزی ،كاهش فقر درجهان ،رشد اقتصادی پايدار ،ارتقای اشتغال ،تضمين ثبات مالي تثبيت نرخ
های ارز و تسهيل كاركرد نظام پرداخت های چند جانبه بين كشور های عضو را دنبال مي كند.

15-International Monetary Fund
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-7سازمان ملل ()UN

16

سازماني بينالمللي است كه در سال  1945توسط  51كشور تاسيس و اعضای آن (درحال حاضر 193
عضو) تقريباً شامل همه كشورهای مستقلي ميشود كه از نظر بينالمللي به رسميت شناخته شدهاند.
اركان سازمان ملل عبارتند از مجمع عمومي ،شورای امنيت ،شورای اقتصادی و اجتماعي ،شورای
قيمومت ،دبيرخانه و ديوان بينالمللي دادگستری.
-8اتحادیه اروپا ()EU

17

يك اتحاديه اقتصادی -سياسي است كه از  28كشور اروپايي تشكيل شده و منشاء آن از جامعه
اقتصادی اروپا مي باشد كه در سال  1957با انعقاد تفاهمنامه بين شش كشور اروپايي شكل گرفته است.
-9کمیته نظارت بر اموربانکیِ بال ()BCBS

18

كميته نظارت بانكي بازل يا (كميته بال) در اواخر سال  ،1974به منظور تعامل مداوم پيرامون
موضوعات نظارتي و وضع قوانين و مقررات مشترک و بهبود كيفيت نظارتي بانكها در سطح بين المللي
از سوی بانك تسويه حساب های بين المللي و با حضور روسای بانك های مركزی كشورهای موسوم به
"گروه  )G10( "10تاسيس شد .محل تشكيل جلسات اين كميته شهر بازل سويس است كه نام گذاری
اين كميته بر همين اسا

صورت گرفته است .كميته بال رهنمودها و استانداردهايي را در حوزه های

مختلف صنعت بانكداری ارائه مي دهد كه از جمله مشهورترين آن ها استانداردهای بينالمللي كفايت
سرمايه ،اصول اصلي نظارت موثر بانكي و معاهده نظارت بر بانكداری بين المللي است .همچنين كميته
بال دست اندر كار توسعه استانداردهای گسترده نظارتي و رهنمودهايي پيرامون بهترين شيوه نظارت
بانكي است .شايان ذكر است كميته نظارتي بال تا كنون سه بيانيه اصلي را ارائه نموده است كه اهم
مطالب عنوان شده در بيانيه های مذكور مربوط به نسبت كفايت سرمايه مي باشد.

16-United Nations
17-European Union
18-The Basel Committee on Banking Supervision
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كميته مذكور به رغم برخورداری از تخصص و تجارب كارشناسان ارشد كشورهای پيشرو در صنعت
بانكداری ،فاقد هر گونه اقتدار رسمي فرا ملي در امر نظارت بانكي است و نتايج كار و دستاوردهای آن به
هيچ وجه الزام قانوني برای كشورهای ايجاد نمي نمايد .كميته بال دارای چهار گروه اجرا ،توسعه،
حسابداری و بين الملل مي باشد .ضمناً توصيه های نظارتي اين كميته به شدت مورد حمايت سازمان
های بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است.
-10گروه بین المللی اگمونت ()Egmont Group
به عنوان بخشي از تالش در جهت مبارزه با پولشويي ،دولت ها نهادهايي را تاسيس كرده اند تا به
تحليل اطالعات ارسالي از سوی "اشخا

ملزم به ارائه گزارش" بپردازند .به چنين نهادهايي عموماً

واحد اطالعات مالي ( 19)FIUاطالق مي گردد .اين واحدها كانون برنامه های ملي مبارزه با پولشويي
محسوب مي گردند ،زيرا تبادل اطالعات بين موسسات مالي و ضابطين قضائي از طريق آنان صورت مي
پذيرد .نظر به اينكه پولشويي ابعاد جهاني دارد ،نياز به تبادل اطالعات به صورت فراملي همواره احسا
ميشود .در سال  ، 1995شماری از واحدهای دولتي كه امروزه به عنوان واحد اطالعات مالي شناخته
مي شوند شروع به همكاری نمودند و گروه اگمونت (به نام محل اولين مالقات در بروكسل) واحدهای
اطالعات مالي را شكل دادند .هد اين گروه ايجاد يك تاالر اجتماعات برای واحدهای اطالعات مالي
است تا برنامه های ملي مبارزه با پولشويي و ابتكارات در اين زمينه مورد حمايت قرار گيرند.
اين حمايت شامل توسعه و تنظيم تبادل اطالعات مالي و قابليت های كاركنان و ارتباط بهينه بين
واحدهای اطالعات مالي از طريق فناوری ،و كمك به توسعه واحدهای اطالعات مالي در سطح جهان مي
باشد .ماموريت گروه اگمونت در سال  2004گسترش يافت و به ويژه شامل تامين مالي تروريسم نيز
شد .برای عضويت در گروه اگمونت ،واحد اطالعات مالي يك كشور بايد تعريف گروه اگمونت از واحد
اطالعات مالي را برآورده سازد؛ بدين صورت كه اين نهاد ملي و مستقل ،مسئول يافتن ،تحليل و ارجاع
اطالعات مالي به مراجع صالح مي باشد.
19-Financial Intelligence Unit
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اين اطالعات:
 در ارتباط با عوايد احتمالي حاصل از جرم تامين مالي تروريسم است.
 قوانين ملي مقابله با پولشوئي و تامين مالي تروريسم و گزارش آن ها را الزامي ساخته است.
هر عضو اين سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمينه تبادل اطالعات بين واحدهای
اطالعات مالي در قضايای پولشويي رفتار كند .اين اصول شامل شرايط تبادل اطالعات ،محدوديت در
استفاده از اطالعات ،و رازداری مي باشد .اعضای اين گروه به يك سايت اينترنتي امن دسترسي دارند كه
برای عموم جهت تبادل اطالعات قابل دسترسي نيست .گروه اگمونت يك مجموعه غير رسمي و بدون
دبيرخانه يا يك محل دائمي است كه سالي يك بار جلسه عمومي دارد و جلسات كارگروههای كاری آن
سالي سه بار برگزار مي گردد .در داخل گروه اگمونت ،روسای واحدهای اطالعات مالي ،تمام تصميمات
مرتبط با سياستگذاری را اتخاذ ميكنند ،كه شامل عضويت نيز مي گردد .كميته اگمونت به گروه های
كاری و رؤسای واحدهای اطالعات مالي در فاصله تشكيل جلسات عمومي ساالنه ياری ميرساند.
 -11کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی ()COSO

20

كميته سازمان های حامي كميسيون تردوی (كميسيون ملي) يا به اختصار كميته كوزو ،در سال 1978
با عضويت پنج سازمان معتبر حسابداری در اياالت متحده آمريكاا تشاكيل شاد .هاد از تشاكيل ايان
كميته حمايت و تغذيه فكری كميسيون ملي يا كميسايون تاردوی 21در تهياه و تادوين توصايه هاا و
چهارچوب هايي بارای نظام های کنترل داخلی ،مدیریت ریسک شرکت ها ،اخالق کسب و کار و
مبارزه با تهی صورت های مالی جعلی توسط سازمان ها است .شايان ذكر است ،كميسيون ملاي ياا
كميسيون تردوی ،سازماني مستقل و خصوصي است كه در سال  1985و در پي تصويب قوانين اصالح
قانون تامين مالي كمپين های سياسي و مبارزه با فساد در تبادالت مالي بين المللي در ايااالت متحاده
آمريكا تشكيل شد و وظيفه بازبيني ،تجزيه و تحليل ،و ارائه توصيه هايي پيراماون مباارزه باا گازارش
صورت های مالي جعلي توسط شركت ها را به عهده گرفت.
20-The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission
21-Treadway Commission
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بعد از تهيه گزارش هايي در اين خصو  ،به منظور همگرايي هر چه بيشتر سازمان های حامي ،كميتاه
كوزو تشكيل شد .مفاهيم نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک شرکتها از مفاهيمي اساات كه در
يك دهه اخير به شكل ويژه ای مورد توجه مديران ،ساارمايه گذاران ،مقامهاای دولتاي و بساااياری از
اشخا

حاضر در محيط كسب و كار قرار گرفته اساات .شااايد اصلي ترين دليل اين امر را بتوان نبود

يا ضعف پاسخگويي ،فرايند حسابرسي مستقل و ديگاار اركان و رويه هاای نظاارتي و اطميناان بخاش
برای اطمينان ِ بخشااي به ذينفعان واحدهای تجاری و بنگاههاای اقتصاادی دانسات .در ايان شارايط،
بسياری از معتبرترين و شناخته شده ترين نهادهای دانشاگاهي و جواماع حرفاه ای در صادد تادوين و
انتشار مطالبي در اين رابطه برآمدند كه از ميان آنها موارد منتشر شده توسط كميته كوزو از جايگاه ويژه
ای برخوردار است .جامعيت و يكپارچگي مطالاب ،كااربردی باودن اصاول و درک پاذيری را ميتاوان از
ويژگيهايي به شمار آورد كه باعث شااد اين اسناد راهبردی تا حد زيادی باين كااربران راياج شاااود و
مورد پذيرش قرار گيرد .يكي ديگر ازداليل پذيرش عمومي اساناد پيشاااگفته را نياز ميتاوان اعتباار و
جايگاه واالی كميته كوزو در گذر سالها دانست .كميته مذكور تا به حال چندين نساااخه در رابطاه باا
اسناد يادشده منتشر ساااخته است .الزم باه ذكار اسات كاه مقااالت دانشاگاهي زياادی در خصاو
چهارچوب های كنترل داخلي و استانداردهای حسابرسي كميته كوزو در ايران به چاپ رسيده است.
سخن آخر:
از آنجا كه امروزه تطبيق عملكرد با قوانين و مقررات و استانداردها يكي از الزامات فعاليتهاای حرفاه ای
بانكها و داشتن روابط كارگزاری مي باشد ،در اين جزوه اصول ،مبااني و برخاي از مهمتارين موضاوعات
مرتبط با تطبيق و رعايت قوانين و مقررات توضيح داده شد .اميد است همكااران محتارم ضامن كساب
ديدگاه جديد نسبت به ضرورت رعايت قوانين و مقررات و تطبيق عملكرد روزانه خود با الزامات قاانوني،
بتوانند از بروز هر گونه جرم و ضرر و زياان ناشاي از آن باه خاود و مناافع و مناابع باناك و مشاتريان
پيشگيری نمايند.
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ضمائم
تعاریف
قوانین و مقررات :تمامي قوانين ،مقررات و استانداردهای الزم االجرا داخلي و بين المللي برای بانك
در ايران و كشورهايي كه بانك در آن ها دارای واحد مستقل فرعي ،شعبه و يا دفتر نمايندگي ميباشد و
همچنين كشورهايي كه بانك به نحوی از انحا در آنها عمليات بانكي انجام ميدهد.
تطبیق در لغت :بهمعنای برابر ساختن دو چيز با هم (فرهنگ معين) و يا با هم مطابقت دادن است (
فرهنگ عميد).
تطبیق در اصطالح :تطبيق در اصطالح به معني پيروی كردن از قانون و مقررات است .
تطبیق در فضای کسب و کار بانک :تطبيق در اين حوزه دامنه وسيعتری را شامل شده و هرگونه
سازگاری ،همسويي و رعايت كليه قوانين ،مقررات ،الزامات ،دستورالعملها و استانداردهای الزماالجرای
داخلي و بينالمللي را در بر ميگيرد.
ریسک تطبیق :احتمال زيان ناشي از شمول جريمهها و مجازاتهای قانوني ،تنبيهات نظارتي و آسيب
به حسن شهرت به دليل عدم تطبيق اقدامات بانك با قوانين و مقررات و ساير الزامات ناظر بر فعاليت-
های بانك را ريسك تطبيق مينامند .ريسك تطبيق در نگاه اول در زيرمجموعه ريسك عملياتي طبقه-
بندی ميشود ،اما باتوجه به اهميت اين مقوله ،كميته بال از سال  ،2005اين ريسك را از حوزه ريسك
عملياتي جدا نموده و بهعنوان يكي از ريسكهای اصلي بانكها ،در كنار ساير ريسكهای اساسي مطرح
نمود.
مدیریت ریسک تطبیق :به مفهوم فرآيند شناسائي ،ارزيابي ،اندازهگيری و واكنش مناسب نسبت به
ريسك تطبيق و نيز پايش و نظارت مستمر بر آن است.
کمیته عالی تطبیق :كميته تخصصي است كه به استناد ماده  7بخشنامه شماره  96/235076مورخ
 1396/10/27بانك مركزی جهوری اسالمي ايران از سوی هيات مديره به منظور انجام صحيح و دقيق
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مسئوليت خود درخصو

نظارت بر كفايت و اثربخشي مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات

تشكيل مي شود.
مدیرارشد :فردی است كه مسئوليت كلي هماهنگي ،شناسائي و مديريت ريسك تطبيق و اجرای
مصوبات هيأت مديره و تدوين فرآيندها و رويهها در تمام سطوح بانك را بر عهده دارد.
تطبیق مقرراتی :فرآيند انجام اقدامات الزم برای حصول اطمينان از پيروی و انطباق كامل با قوانين،
مقررات ،الزامات و استانداردهای الزم االجرای داخلي و بين المللي است كه بر عمليات و فرآيندهای يك
كسب و كار حاكم است.
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