نقش آفرینی فناوری نظارتی در نظام بانکی :رویکردها و راهکارها
سیاوش حکمت ،بانک کارآفرینs.hekmat@karafarinbank.ir ،
سیده سحر محمدی قمی ،بانک کارآفرینsa.mohammadi@karafarinbank.ir ،

چکیده (فارسی)
مقررات و قوانین نظارتی بانکی و مالی نقشی اساسی در عملکرد صنعت بانکی در دنیا ایفا میکنند و با توجه به بروز
بحرانهایی نظیر بحران مالی جهانی سال  ،8002به طور مستمر توسط نهادهای نظارتی در حال تغییر و بهروزرسانی هستند.
تطابق با این تغییرات مستلزم صرف زمان ،هزینه و انرژی زیادی توسط بانکها است و عدم همگام شدن با این تغییرات
میتواند ریسکهای متعددی از جمله ریسک تطبیق مقررات و سایر ریسکهای مترتب بر آن را متوجه بانکها نماید .از این
رو ،روشها و راهکارهایی که بتواند بانک ها را در مدیریت و رویارویی با مسائل و خألهای قانونی مورد بحث یاری نماید ،مورد
توجه ویژه آنها قرار میگیرد .از سوی دیگر ،در چند سال گذشته بانکها بر روی مفهوم «نوآوری باز» به منظور انجام بخشی
از فعالیتهای تحقیق و توسعه خود به کمک پتانسیلهای موجود در خارج از سازمان متمرکز شدهاند .از کنار هم قرار دادن دو
موضوع یادشده ،مفهوم فناوری نظارتی (رگتک )RegTech :در حوزه بانکداری پا به عرصه ظهور نهاد و مقدمات پیدایش
استارتاپهای رگتک را به منظور مشارکت با بانکها و ارائه راهحلهایی برای انطباق با قوانین جدید از طریق بهکارگیری
فناوریهای نوین ،فراهم آورد .این همکاری در نهایت میتواند به بانکها و مؤسسات مالی کمک کند تا وضعیت مالی خود را
شفافتر سازند ،ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند و قادر باشند در اکوسیستم موجود به حیات خود ادامه دهند.
در این مقاله ابتدا به دستهبندی حوزههای مختلف فناوری نظارتی پرداخته شده است .این دستهبندی مشتمل بر پنج حوزه به
شرح زیر است :مدیریت هویت مشتریان ،مدیریت ریسک ،تجزیهوتحلیل و گزارشدهی ،تطبیق مقررات ،هوشیاری مقرراتی .در
ادامه این مقاله ،فناوریهای مورد استفاده توسط رگتکها شرح داده شده و حوزههای کاربرد راهکارهای مبتنی بر فناوری
نظارتی مورد بحث قرار گرفته است .همچنین موانع و راهکارهای پیادهسازی رگتک در بانکها و مؤسسات مالی از دیگر
موضوعاتی است که در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است .در پایان نیز به معرفی برترین استارتاپها و نقشآفرینان فعال
در حوزه فناوری نظارتی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :صنعت بانکداری ،فناوری نظارتی ،رگتک ،فناوری مالی ،استارتاپ
طبقهبندی .G28 ،G23 ،G21 :JEL
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مقدمه
صنعت خدمات مالی به سرعت در حال مواجهه با رشد ترجیحات مشتریان ،رقابت با مدلهای جدید کسبوکار ،مقررات
پیچیده و عدم ثبات اقتصاد کالن است .عملیات مربوط به ریسک و تطبیق ،حتی به عنوان عملیات الیه میانی ،به طور مستقیم
توسط نیروهای خارجی یادشده تحت تأثیر قرار میگیرد .در بانکها و مؤسسات مالی همواره انتظار بر آن است که این عملیات
به صورت بالدرنگ و چابک و در عین حال ارزان انجام پذیرند .در این راستا ،ترویج فناوریها و زمینههای جدید از جمله
فناوری مالی (فینتک )1و فناوری نظارتی (رگتک )8موضوعات ارزشمندی هستند که بانکها در بخشهای ریسک و تطبیق
مقررات خود در آینده به آنها نیاز خواهند داشت (.)8012 ،KPMG
در ادامه توضیح مفاهیم باال باید گفت همانگونه که رشد فناوری در حال تغییر صنعت مالی است ،قانونگذاران نیز قوانین
و مقررات مربوط به حوزههای صنایع و مالی را تغییر میدهند .به این ترتیب در چند سال گذشته ،فناوری نظارتی که به عنوان
زیرمجموعهای از فناوری مالی تعریف میشود ،گسترش یافته و تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ و غولهای فناوری مانند
 IBMو شرکتهای مشاوره جهانی را جذب خود کرده است .در این راستا به عنوان یکی از حوزههای فینتک ،هنوز تعریف
توافق شدهای از رگتک و شاخههای آن وجود ندارد .به عنوان نمونه ،مؤسسه تأمین مالی بینالمللی 3رگتک را «استفاده از
فناوریها برای حل مشکالت قانونی و رعایت مؤثرتر مقررات» تعریف میکند .تعاریف مشابه و متعدد دیگری را نیز میتوان
یافت؛ اما همه آنها به این موضوع اشاره دارند که رگتک نهتنها به دنبال بهبود فرآیند نظارت قانونی و مدیریت ریسک
مؤسسات مالی است ،بلکه ماهیت نظارتی و قانونگذاری نیز دارد.
رگتک بر روی راهحلهای مبتنی بر فناوری تمرکز دارد که موجب کاهش یا حل مشکالت و چالشهای نظارتی و
قانونگذاری از جمله چالشهای ناشی از گسترش فینتک میشود .رگتک از دادههای دیجیتالی و شبکههای کامپیوتری برای
جایگزینی فرآیندها ،ساختار سازمانی و فناوری اطالعات ،ابزارهای تحلیلی قدیمی و بهبود فرآیند تصمیمگیری استفاده میکند.
فناوریهای مورد استفاده در رگتک همانهایی هستند که به صورت وسیعتر در فینتک استفاده میشوند .در رگتک نیز
مشابه با سایر حوزههای فینتک ،سه عنصر کلیدی دادهها شامل سرعت باال ،تنوع زیاد و حجم فراوان وجود دارد که برخی از
آنها تاکنون «قابل استفاده» نبودند (این دادهها میتوانند در ابزارهایی چون ایمیل ،فایلهای  ،PDFصداهای ضبط شده،
ترافیک اینترنتی ،رسانههای اجتماعی و غیره نهفته باشند) .در چنین شرایطی ،ترکیبی از فناوریها و فرآیندهای نوآورانه به
منظور مدرنیزه کردن ،جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از هوش مصنوعی و در راستای تطابق قانونی بهموقع و
بهبود عملکرد مدیریت ریسک در مؤسسات مالی به کار گرفته میشود که حوزه موضوعی رگتک را به وجود میآورد
(.)8012 ،Toronto Centre

رگتک چیست و چرا ما به آن نیاز داریم؟
آلن مانی (مدیرعامل  )FundRecsرگتک را به شرح زیر توضیح میدهد :مانند فینتک ،پِیتک 4و بسیاری دیگر از ترکیبات
 ،XXXTechرگتک نمونه دیگری از صنایعی است که به سرعت توسط نرمافزارها در حال تغییر است .در بیست سال گذشته
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همواره از سطوح مختلف فناوری در نظارت مالی استفاده شده است .با این حال ،بر اساس مفهوم جدید رگتک ،شکاف بین
خدمات مبتنی بر نرمافزار و سایر خدمات به طور قابل توجهی گسترش یافته است (.)8012 ،Deloitte
فناوری همواره به منظور فراهم نمودن الزامات قانونی مورد استفاده قرار گرفته است ،اما ویژگی جدید و هیجانانگیز
رگتک چیست؟ برخی از ویژگیهای کلیدی رگتک عبارتاند از (:)8012 ،Deloitte
 .1چابکی :مجموعه دادههای نامرتب و متناقض میتواند از طریق فناوریهای ( ETLاستخراج ،پاالیش و بارگذاری اطالعات)
مرتب و دستهبندی شوند (از  ETLدر زمان ساخت انبار دادهها استفاده میشود؛ فرآیندی که به موجب آن ،اطالعات از
یک یا چند منبع مختلف جمعآوری ،پاالیش و در نهایت در انبار داده بارگذاری میشود).
 .8سرعت :پیکربندی و تولید سریع گزارشها
 .3یکپارچگی :کاهش زمان موردنیاز برای یافتن راهحل و اجرای آن
 .4تجزیهوتحلیل :بر اساس نقلقولی از ادوارد ویلسون (زیستشناس)« :ما تشنه کسب حکمت 1هستیم ،در حالی که غرق
در اطالعات شدهایم» .رگتک از ابزارهای تحلیلی استفاده میکند تا به صورت هوشمندانه اطالعات موجود در کالن داده
را کشف کرده و پتانسیل واقعی دادهها را نمایان کند (به عنوان مثال از طریق استفاده از دادههای یکسان برای مقاصد
متعدد).

مزایای رگتک در یک نگاه ()6102 ،EY
 .1حمایت از نوآوری
رگتک نقش مهمی در دستور «مرجع نظارت بر عملیات مالی »8برای ارتقای نوآوری ،از طریق شناسایی فناوریهایی دارد
که به شرکتها کمک میکند تا نیازمندیهای قانونی را بهتر مدیریت کنند .عالوه بر این ،رگتک به نهادهای ناظر کمک
میکند تا به اهداف اصلی خود در حمایت از مصرفکنندگان ،حفظ یکپارچگی بازار و ترویج رقابت مؤثر ،دست پیدا کند.
 .8تجزیه و تحلیل و نگرشسازی
فناوریهای نوآورانه شرکتها را برای توسعه قابلیتهای پیشرفته تجزیه و تحلیل دادهها (از جمله تجزیه و تحلیل سناریوها،
روندها و چشماندازها) ،پشتیبانی میکند و نهادهای نظارتی ،این فناوریها را ابزاری مهم برای بهبود کیفیت اطالعات و
نگرشها میدانند.
 .3کاهش هزینه تطبیق مقررات
هزینه تطبیق مقررات در مؤسسات مالی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است؛ با این حال ،بر اساس نظرسنجی
اخیر مؤسسه  28 ،EYدرصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند که فرصتهای فراوانی برای بهبود ارتباط بین ریسک و عملکرد
کسبوکار وجود دارد .با استفاده از فناوری نوآورانه رگتک میتوان فرآیندهای تطبیق مقررات را سادهسازی و استانداردسازی
نمود و در نتیجه هزینههای آن را کاهش داد .عالوه بر این ،استفاده از رگتک برای شناسایی ریسکها ،تجزیه و تحلیل دادهها
و مسائل مربوط به تولید و اصالح گزارشها میتواند تأثیر مثبتی در عملکرد کسبوکار داشته باشد.
در ادامه به تشریح مزایای کوتاهمدت و بلندمدت رگتک پرداخته شده است:
مزایای کوتاهمدت رگتک
Wisdom
FCA
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 .1کاهش هزینه تطبیق مقررات
 .8راهکارهای باثبات و مقیاسپذیر
 .3تجزیه و تحلیل پیشرفته دادهها
 .4همگرایی عملیات ریسک و کنترل
مزایای بلندمدت رگتک
 .1تجربه مثبت مشتری
 .8افزایش پایداری بازار
 .3بهبود حاکمیت شرکتی
 .4بهبود گزارشدهی تطبیق مقررات

اکوسیستم رگتک
هر یک از نقشآفرینان کلیدی در این سیستم ،نقش مشخصی در توسعه راهحلهای مشترک صنعت و نیز ادغام موفق با
چارچوبهای مدیریت ریسک بر اساس برنامههای تغییرات قانونی دارند و همکاری در سراسر این اکوسیستم کلید موفقیت آن
خواهد بود ( .)8012 ،EYاجزای این اکوسیستم در نگاره  1نشان داده شدهاند.

نگاره  .0اجزای اکوسیستم رگتک ()6102 ،EY

حوزههای کاربرد راهکارهای مبتنی بر فناوری نظارتی
4

رگتک در چه حوزههایی کارکرد بهتری دارد؟
در حالی که رشد رگتکها امیدوارکننده است ،آیا برای همه چالشهای نظارتی قابل استفاده است؟ متأسفانه پاسخ این
سؤال منفی است ،با توجه به انتزاعی بودن این مفهوم و عوامل متعدد دیگر که باید در مدیریت ریسکها مورد توجه قرار گیرد.
با وجود الزامات پیچیده کمی و اطالعاتی ابزارهای شناسایی و مدیریت ریسک ،حوزههایی که رگتک در آنها عملکرد
قابلقبولی دارد شامل موارد زیر است (:)8012 ،Deloitte


ابزارهای تجزیهوتحلیل شکافهای قانونی و مقرراتی



سازگاری با ابزارهای جهانی تطبیق مقررات



ابزارهای بررسی سالمت مالی



ابزارهای مدیریت اطالعات



ابزارهای گزارشدهی تراکنشها



ابزارهای گزارشدهی نظارتی



ابزارهای پایش فعالیتها



ابزارهای آموزشی



انبار دادههای ریسک



ابزارهای مدیریت الزامات موردی

رگتکها در چه حوزههایی به مؤسسات مالی کمک میکنند
تطبیق مقررات در هر حوزه از کسبوکار مؤسسات مالی موردنیاز است .از این رو ،هر حوزه کسبوکار ،یک کاندیدای بالقوه
برای مشارکت رگتکها محسوب میشود .در ادامه چند نمونه از کارکردهای کسبوکار که رگتکها میتوانند مورد توجه قرار
دهند ،ارائه شده است (نگاره .)8
مبارزه با پولشویی  /مقابله با تأمین
مدیریت ریسک نقدینگی
مالی تروریسم ()AML / CFT
سرمایه و روشهای ارزیابی آن
تطبیق مقررات در حوزه پرداخت
(بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا:
(احراز و تأیید هویت و تائید:PSD ،
 ،CRD IVاستاندارد بازل  ،IIIقانون
دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه
 :CCAR ،Dodd-Frankدستورالعمل
خدمات پرداخت و غیره)
فدرال رزرو و غیره)

اجرای قوانین مالیاتی بینالمللی

اجرای استانداردهای حسابداری
بینالمللی

شناسایی اولیه  /کامل مشتریان
(گردآوری /تأیید /ذخیره خودکار
دادهها و اسناد ،تأیید آدرس/هویت
الکترونیکی و غیره)

مدیریت تقلب
(پرداخت ،آنالین ،تجارت ،سوابق
رفتاری و غیره)

تجارت
ردیابی دادهها ،مدیریت ریسک،
قوانین تجارت (مثالً ،UCITS
 AIFMDو غیره)

مدیریت دارایی

پایش تجارت
(برای  ،AMLنظارت بر ریسک جرائم
مالی ،سوابق مشتری و غیره)

مدیریت ریسک سازمانی
(جمعآوری ،مدیریت دادههای حوزه
ریسک ،تجزیهوتحلیل سناریو و غیره)

خدمات نظارت/اعتبارسنجی بر
تطبیق مقررات

تضمین امنیت اطالعات
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مدیریت و گزارشدهی یکپارچه
ریسک و تطبیق مقررات
خدمات تطبیق مقررات مبتنی بر
فناوری ابری
(برای صندوقهای سرمایهگذاری،
مدیران دارایی ،سرمایهگذاران

سازمانی و غیره)
نگاره  .6حوزههای کسبوکار که توسط رگتکها میتواند پشتیبانی شود (.)6102 ،Infosys

دستهبندی حوزههای مختلف فناوری نظارتی
در گزارش  )8012( IIFپنج حوزه برای تطبیق مقررات که در آن راهحلهای رگتک میتوانند ارائه شوند ،به شرح زیر
معرفی شده است:


مدیریت هویت :شامل شرکتهایی است که بر مقررات  KYC / AML / CFTدر ارتباط با مدیریت هویت مشتری و
فرایندهای ضد تقلب تمرکز میکنند .این دسته بیش از سایرین رواج دارد.



مدیریت ریسک :شامل شرکتهایی هستند که قادرند به طور خودکار شناسایی و مدیریت منابع ریسک را از طریق
تجزیه و تحلیل الگوها و مدیریت اطالعات انجام دهند.



تحلیل و گزارشدهی :شامل شرکتهایی هستند که از فناوریهای پیشرفته برای ذخیرهسازی و تجزیه و تحلیل حجم
زیادی از دادههای ساختیافته و غیر ساختیافته (معموالً برای اهداف گزارشگری) استفاده میکنند.



تطبیق :شامل شرکتهایی میشود که به طور خودکار نظارت بر پیروی از سیاستها و روشها و قوانین و مقررات شرکت
را ،از فرایند حفاظت از مشتری گرفته تا مسائل مالیاتی و تجاری ،بر عهده دارد .با توجه به تعدد شرکتهایی که در
مسائل مدیریت هویت و استفاده بالقوه از فناوریهای جایگزین مانند بیومتریک فعال هستند ،مدیریت هویت در رده
اختصاصی دیگری قرار میگیرد.



آگاهی قانونی :شامل شرکتهایی هستند که به طور خودکار تغییرات قانونی را شناسایی و تفسیر میکنند و
ضرورتهای مختلف تطبیق مقررات را معرفی میکنند .این دسته کمترین رواج را دارد.

شایان ذکر است که در برخی از نهادها ممکن است برخی از دستههای معرفی شده کمی همپوشانی داشته باشند و البته
شرکتهایی هم هستند که راهحلهایی را در بیش از یک دسته ارائه میدهند.

فناوریهای مورد استفاده توسط رگتکها
این بخش به معرفی چندین نوآوری فناورانه و علمی اخیر میپردازد و توصیف میکند که چگونه آنها میتوانند به عنوان
فناوریهای حوزه رگتک ،برای کمک به نهادهای مالی به منظور تطبیق با مقررات مالی مورد استفاده قرار گیرند .شرح این
فناوریها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است (:)8012 ،IIF
 .1یادگیری ماشین ،روباتیک ،هوش مصنوعی و پیشرفتهای دیگر در تجزیه و تحلیل خودکار و تفکر کامپیوتری،
فرصتهای بسیار زیادی را در هنگام تطبیق مقررات ایجاد میکند .الگوریتمهای دادهکاوی بر پایه یادگیری ماشین میتوانند
مجموعههای زیادی از دادهها را سازماندهی و تجزیه و تحلیل کنند ،حتی اگر این دادهها بدون ساختار و با کیفیت پایین
مانند مجموعهای از ایمیلها PDF ،و محاورات شده باشند .همچنین میتواند در بهبود تفسیر خروجی دادههای با کیفیت
پایین از سیستمهای پرداخت مؤثر باشد .یادگیری ماشین میتواند روشهای خود-بهبوددهنده و دقیقتری را برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،مدلسازی و پیشبینی ،به عنوان پیشنیازهای آزمون تنش خلق نماید .در آینده ،هوش مصنوعی حتی میتواند
در نرمافزارهای خودکار تفسیر مقررات جدید به کار گرفته شود.
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 .8ارتقای رمزنگاری منجر به بهاشتراکگذاری امنتر ،سریعتر و کارآمدتر دادهها در مؤسسات مالی میشود ،بهویژه در
فرآیندهای جمعآوری دادههای ریسک .به اشتراکگذاری دادهها با سایر مؤسسات مالی ،مشتریان و نهادهای ناظر نیز میتواند
به همان اندازه سودمند باشد.
 .3ابزارهای بیومتریک در حال حاضر با شناسایی خودکار مشتری ،بازده و امنیت خدمات مالی را بهبود میبخشد ،ضرورتی
که در مقررات «شناسایی اولیه مشتری »1مورد نیاز است.
 .4زنجیره بلوکی و سایر ابزارهای مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیعشده ( )DLTدر آینده میتوانند برای ایجاد پلتفرمهای
کارآمدتر معامالتی ،سیستمهای پرداخت و شبکههای به اشتراکگذاری اطالعات در بین مؤسسات مالی مؤثر باشند .احراز
هویت دیجیتال در این فناوری هنگامی که با ابزارهای بیومتریک ترکیب شود ،میتواند شناسایی اولیه مشتریان را بهموقع ،با
صرف هزینههای کارآمد و به طور قابل اعتماد میسر نماید.
 .8رابط برنامهنویسی کاربردی ( )APIو دیگر سیستمهایی که قابلیت همکاری را فراهم میکنند ،به ما اطمینان میدهند که
برنامههای نرمافزاری مختلف میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنندAPI .ها میتوانند ،برای مثال ،در گزارشدهی خودکار به
نهادهای ناظر مورد استفاده قرار گیرند.
 .2کارکردهای قابل بهاشتراکگذاری و برنامههای کاربردی ابری به مؤسسات مالی اجازه میدهند تا برخی از کارکردهای
خود را در بخش تطبیق مقررات در یک پلت فرم واحد گرد آورند و منجر به افزایش بهرهوری میشوند.

چالشهای فعلی و راهکارهای پیادهسازی رگتک در بانکها و مؤسسات مالی
مؤسسات پیشرو به دنبال راهاندازی اکوسیستم جامع تطبیق مقررات هستند و در تالش برای خودکارسازی راهحلها و
کنترلهای مناسب برای کسب مزایای استراتژیک بیشتر هستند .این مؤسسات همچنین به دنبال ادغام فناوری و الزامات
قانونی برای حل کارآمدتر مسائل و پاسخدهی سریعتر به تغییرات ترجیحات مشتریان و اختیارات نهادهای نظارتی هستند .در
جدول  ،1چالشهای فعلی و راهکارهای قابل ارائه برای راهاندازی اکوسیستم رگتک مورد اشاره قرار گرفته است.

جدول  .0چالشهای فعلی و راهکارهای پیادهسازی رگتک ()6102 ،KPMG
نمونه راهحلهای رگتک

چالشهای فعلی


کیفیت ناکافی دادهها



نیروی کار دیجیتال  /خودکارسازی رباتیک فرآیندها



شکستهای عملیاتی



خدمات مبتنی بر فناوری ابری  /میزبانی وب



محدودیتهای هزینهای



پردازش زبان طبیعی



سیستمهای قدیمی و منسوخ



فناوریهای شناختی  /یادگیری ماشین



فرآیندهای دستی



تطبیق مقررات بالدرنگ )(RTC



عملکردهای پیچیده تطبیق مقررات



پایش و تحلیل خودکار صدا



ریسکهای مالی و غیرمالی



تجزیه و تحلیل دادههای کالن  /هوشمند

KYC
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تهدیدات امنیت سایبری



سیستمهای واگرا



انباشتگی عملیات



تأمین منابع



عدم اطمینان/انتظارات قانونی



فناوریهای بیومتریک



دفتر کل توزیع شده ()DLT

گامهای اجرایی برای اتخاذکنندگان راهحلهای رگتک ()6102 ،EY
 .1عناصر مرتبط با تطبیق مقررات و گزارشدهی را که میتوانند از خودکارسازی بهرهمند شوند ،شناسایی کنید.
◄ بخشهایی از سازمان مانند خودکارسازی پایش امور ،ارائه اطالعات مدیریتی معنیدارتر به کمک کالنداده
 .8میزان آمادگی خود را ارزیابی کرده و یک نقشه راه ایجاد کنید.
◄ چگونگی استفاده از موقعیت یا تخصص خود در بازار را برای بهکارگیری یک راهحل مبتنی بر فناوری نظارتی،
مشخص کنید.
◄ استراتژی خود ،نقشه راه و نحوه جایگزینی سهامداران عمده را تعیین کنید.
 .3تأثیر تغییر را بر روی نقشه راه و استراتژی موجود مدیریت ریسک خود ارزیابی کنید.
◄ تأثیر اجرای یک راهحل مبتنی بر فناوری نظارتی را در کسبوکار خود ارزیابی کنید (به عنوان مثال ،تأثیر معماری
یکپارچه بر روی سیستمهای قدیمی و منسوخ).
◄ چالشهای فرهنگی و زیرساختی را ارزیابی کنید.
◄ به طور منظم با نهاد ناظر مشارکت کنید و برنامههای خود را در زمینه بهکارگیری راهحلهای مبتنی بر فناوری
نظارتی مطرح نمایید.

نمونههایی از راهحلهای موفقیتآمیز رگتک
داستانهای موفقیت مشتریان در مؤسسه KPMG

راهکارهای مبتنی بر فناوری نظارتی در مؤسسه  KPMGبه مؤسسات مالی کمک میکند تا با سادهسازی فرآیندها و
کنترلهای خود در زمینه مقررات پیچیده نظارتی ،بر هزینههای تطبیق مقررات و حفاظت از نام تجاری خود در برابر
آسیبهای اعتباری مدیریت داشته باشند .مهمترین خدمات ارائه شده در این زمینه شامل آزمون تنش و برنامهریزی سرمایه
(به عنوان مثال ،بر اساس مقررات نظارتی فدرال رزرو تحت عناوین  CCARو  ،)DFASTخودکارسازی گزارشدهی به نهادهای
ناظر و ایجاد تحول در بخش تطبیق مقررات است .در جداول  8تا  8چهار نمونه از راهحلهای موفقیتآمیز رگتک ارائه شده
است.
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جدول  .6مطالعه موردی راهحلهای رگتکی :اکوسیستم نظارتی KPMG

مشتری

یکی از  10بانک برتر ایاالت متحده با عملیات چندملیتی


چالش


فناوری
توانمندساز

از قابلیتهای فناوری اکوسیستم نظارتی  KPMGبه منظور تهیه یک پایگاه داده از فرآیندهای کسبوکار در ترکیب با مقررات،
ریسکها ،کنترلها ،سیاستها و رویهها استفاده شده است .همچنین این قابلیتها به مشتریان در پیادهسازی الزامات نظارتی،
ارزیابی ریسک و کنترلها و مدیریت تغییرات مقرراتی کمک میکند .به عالوه ،این راهحلها امکان اجرای یک سامانه قوی برای
نظارت و تست فراهم میکند.


نتایج

استفاده از خودکارسازی به منظور بهبود پایدار برنامه تغییرات حوزه تطبیق مقررات از طریق تجمیع ،قالببندی و
گزارشدهی دادههای اصلی کسبوکار (فرآیندها ،الزامات قانونی ،ریسکها ،عملیات پایش ،سیاستها ،رویهها و مستندات
امور آزمایشی) با تمام جزئیات
ایجاد یک استاندارد برنامهریزی فرآیندهای کسبوکار ،از جمله زیرساخت برای ایجاد و نگهداری نقشههای فرآیندی
کسبوکار و همپوشانی دادههای آنها.





استقرار روشهای پیشروی مدیریت پروژه در کنار یک اکوسیستم نظارتی خودکار که مشتری را قادر میسازد تا اقدامات
نظارتی را به نحوی متفکرانه و کارآمد انجام دهد.
ارائه سامانه متمرکز برای ذخیره ،نگهداری ،قالببندی و گزارشدهی بر اساس دادهها.
در این راهحل تست و پایش نتایج میتوانند به طور مستقیم به نقشههای فرآیندی اصلی کسبوکار مرتبط شوند و
بهروزرسانیهای خودکار ،نقشههای فرآیندی را بر اساس آخرین اطالعات اصلی کسبوکار ارتقا دهند.
شناسایی یک استاندارد برنامهریزی فرآیندهای کسبوکار که میتواند به صورتی پایدار در صورت وقوع تغییرات به کار
گرفته شود.

جدول  .3مطالعه موردی راهحلهای رگتکی :خودکارسازی گزارشدهی نظارتی
مشتری

یکی از  10بانک برتر ایاالت متحده با عملیات چندملیتی

چالش

یکپارچهسازی گزارشهای نظارتی  FR Y-9Cو سایر گزارشهای تلفیقی از سوی بانکهای مختلف برای ارائه به فدرال رزرو

فناوری
توانمندساز

از قابلیتهای «پلتفرم گزارشدهی مؤسسات مالی  »KPMGاستفاده شده است که یک پلتفرم گزارشدهی خودکار است و به
افزایش کارایی ،سادهسازی گزارشدهی و بهبود برنامههای تطبیق مقررات در مؤسسات مالی کمک میکند .این پلتفرم دارای
ابزارهایی برای تدوین گزارشهای نظارتی ،خودکارسازی در تلفیق و کنترل برنامهها ،ارزیابی و ابالغ قوانین جدید نظارتی و انجام
اصالحات مورد نظر فدرال رزرو است.

نتایج






مشتری

گروه ویژه بانکداری شعب در کشورهای حوزه
 بیش از  1،000شعبه در مالزی و سراسر آسیای جنوب شرقی
 بیش از  13میلیون مشتری در بخشهای مختلف

چالش

ایجاد یک کارت امتیازی عملیاتی برای سبد کارتهای اعتباری (با استفاده از دادههای  31،220کارت اعتباری از ژانویه  8013تا
ژوئن  )8018و الگوبرداری از نرخ تخمینی به کمک نرخ مشاهده شده

تشخیص زودهنگام ناسازگاری در گزارشهای نظارتی ،برونسازمانی و مدیریتی
دید وسیعتر و ردیابی بهتر همپوشانیها و اشتراکات
ایجاد قابلیت مدیریت بخشهای مشترک در گزارشهای مختلف
ایجاد داشبوردهای شخصیسازی شده برای تجزیه و تحلیل نتایج تلفیق گزارشها

جدول  .4مطالعه موردی راهحلهای رگتکی :رتبهبندی اعتباری
ASEAN
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مؤسسه  KPMGدر همکاری با مؤسسه دادهورزی هوشمند  ،ADATOSاز فناوری شناختی برای انجام امور زیر استفاده میکند:
 ارزیابی سریع دادهها
 ایجاد دادههای آموزشی
 اجرای کارت امتیازی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر یادگیری عمیق
نتایج




مشتری

درخواست یک بانک به منظور ارزیابی و ارائه گزارش در خصوص کیفیت مجموعهای از تماسهای ضبط شده تعدادی از
معاملهگران در شهر سیدنی

چالش

بانک یک دستگاه  USBحاوی فراداده ( ،)meta-dataبلندگو و دستگاه ضبط صدا برای پنج معاملهگر در طی یک دوره سهماهه
(فوریه تا آوریل  )8012ارائه داد.
فقط یک دیدگاه محدود از محتوای تماسهای ضبط شده قبل از پردازش در دسترس بود.

کاهش قابلتوجه نرخ وامهای معوقه از  %1289به %0293
صرفهجویی ذخیره مالی به مبلغ  328میلیون دالر به صورت ساالنه

جدول  .5مطالعه موردی راهحلهای رگتکی :پایش صدا


نتایج



از تجزیهوتحلیل فرادادهها و فایلهای صوتی ضبط شده ،مجموعهای از مشاهدات کلی و خاص مربوط به کیفیت دادهها
تهیه شد و به منظور کمک به توسعه برنامه نظارت و پایش مورد استفاده قرار گرفت.
در مجموع  8،229ساعت ،محتوای ضبط شده فراهم شد و فقط  42ساعت آن ( ٪022از فایلهای ضبط شده) حاوی
محتوای قابل استفاده بود.

معرفی برترین استارتاپها و نقشآفرینان فعال در حوزه فناوری نظارتی
با توجه به ضرورت آشنایی عینی با نقشآفرینان موفق حوزه رگتک ،در ادامه این بخش به ترتیب پنج شرکت فعال و برتر
در حوزه فناوری نظارتی بر اساس رتبهبندی سایت  planetcompliance.comمعرفی میشوند:

 دفتر مرکزی :کالیفرنیا ،آمریکا
 سال تأسیس8002 :
 یک شرکت نرمافزاری هوشمند کامپیوتری است که پلتفرم نرمافزاری و برنامههای کاربردی را برای سازمانهایی که به
دنبال تجزیهوتحلیل و ساخت مدلهای پیشبینی با استفاده از دادههای بزرگ و یا مجموعه دادههای یکبعدی هستند،
ارائه میدهد.

 دفتر مرکزی :کالیفرنیا ،آمریکا
 سال تأسیس8009 :
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 یک شرکت خصوصی ارائهدهنده پلتفرم اطالعاتی است که کسبوکارها را قادر میسازد تا فرصتها و ریسک خود را
کاهش دهند .این شرکت دادههای معتبر و قراردادهای قوی را در بیش از  40میلیون شرکت در  9کشور اروپایی فراهم
میکند .به شرکتها برای حل دو تا از بزرگترین مشکالت خود یعنی پیدا کردن مشتریان جدید و مدیریت ریسک
مربوط به برخورد با سایر کسبوکارها کمک میکند.

 دفتر مرکزی :لندن ،انگلستان
 سال تأسیس8012 :
 این شرکت پلتفرمی با کاربری آسان با استفاده از دادههای ساختارمند و ارزشمند ارائه میکند که نهادها را از نظر ریسک
نظارتی و تقلب در جایگاه ایمنی قرار میدهد.

 دفتر مرکزی :لندن ،انگلستان
 سال تأسیس8018 :
 این شرکت با استفاده از فناوری یادگیری ماشین ،سند هویت کاربر را اعتبارسنجی نموده و آن را با احراز هویت
بیومتریک چهره آنها مقایسه مینماید .پس از آن ،هویت اعتبارسنجی شده افراد میتواند در پایگاههای اعتباری
بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.

 دفتر مرکزی :ونکوور ،کانادا
 سال تأسیس8011 :
 یک شرکت فناوری مالی کانادایی است که خدمات تأیید هویت را برای شرکتها و سازمانهای سراسر جهان با استفاده از
پایگاههای دولتی و خصوصی ارائه میدهد .این شرکت امکان تأیید هویت الکترونیکی و آدرس را برای  4میلیارد نفر در
بیش از  20کشور دنیا به صورت فوری فراهم میکند.
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جمعبندی
آینده تطبیق مقررات در حوزه مالی بر قابلیتهای خودکارسازی هوشمند و تجزیهوتحلیل تقریباً بالدرنگ استوار است،
حوزهای که رگتکها در آن فعال هستند .آن دسته از مؤسسات مالی که ارزش باالی رگتکها را درک کرده و سعی در
بهکارگیری خدمات آنها دارند ،موفق خواهند شد .اینگونه مؤسسات قادر به تمرکز بر اهداف کسبوکار و خط مقدم خود
مانند رشد درآمدها/داراییها خواهند بود و میتوانند اجرای الزامات پیچیده تطبیق مقررات را به رگتکها بسپارند.
چشمانداز موجود در حوزه تطبیق مقررات ،نهادهای ناظر و بازار خدمات مالی بسیار پیچیده و سریعاً در حال تغییر است.
پس از بحران مالی  ،8002مقررات مالی به منظور مقابله با نقاط ضعف موجود در حوزه مدیریت ریسک و نیز افزایش اثربخشی
امور نظارتی بهبود یافته است .به موازات و در نتیجه آن ،موجی از نوآوری در حوزه فینتک ،جهان را فرا گرفته است که
ریسکهای مربوط به فناوریهای جدید ،مدلهای کسبوکار و محصوالت و خدمات نوین را معرفی میکند .همچنین فینتک
دارای توانایی سرشاری برای کمک به اهدافی مانند افزایش کارایی بخشهای مالی ،بهبود رقابت و «توسعه گستره خدمات
مالی »1است؛ بنابراین واکنش مناسب از سوی نهادهای ناظر امری ضروری در این حوزه به نظر میرسد .این مفهوم ،نیازمند
بازبینی مقررات و ارزیابی این موضوع است که آیا رویکردهای نظارتی فعلی کافی است یا اینکه نیاز به تغییراتی دارد.
پیشرفتهای اخیر و در حال ظهور در حوزه فناوری نظارتی فرصتهایی را برای نهادهای ناظر برای مواجهه با چالشهای
کنونی ارائه میدهد .راهحلهای فناوری نظارتی میتواند فرآیندهای تطبیق مقررات و مدیریت ریسک را در مؤسسات مالی
متحول نماید .این راهحلها از تجزیهوتحلیل پیشرفته دادهها و فناوریهایی مانند یادگیری ماشین برای استخراج و پردازش
سریع اطالعات از حجم وسیع و متنوع دادههای دیجیتال استفاده میکنند و میتوانند به نظارت بهموقع یا بالدرنگ ،پویا و یا
حتی پیشبینانه منجر شوند و نهادهای ناظر را قادر به استخراج الگوها از دادهها نمایند ،الگوهایی که در حالت عادی قابل
دسترس نیستند .در واقع عصر جدید نظارت مقرراتی بر یک یا دو فناوری محدود استوار نیست؛ بلکه بر روی ترکیبی از
فناوریهای مختلف پایهگذاری شده است .نهادهای ناظر مالی نیاز دارند که دریابند چه خدماتی در حال ارائه شدن است و باید
به دنبال بهرهمندی کامل از راهحلهای موجود باشند.
تغییر در الگوها به دلیل نیاز به ایجاد تحول فرهنگی عمیق ،تنها با اتخاذ دیدگاه و رهبری درست در نهادهای نظارتی
حاصل میشود .نهادهای ناظر ابتدا باید به این نکته توجه نمایند که باید تغییراتی را در رویکردهای موجود ،ساختارهای
سازمانی ،سیستمهای فناوری اطالعات و مهارتهای فنی ایجاد نمایند .آنها نیاز به درک و نظارت بر تحوالت حوزه فینتک و
به خصوص فناوری نظارتی دارند که میتواند از طریق همکاری نزدیک با نقشآفرینان صنعت از جمله شرکتهای فینتکی
کنونی میسر شود .ایجاد دانش تخصصی از طریق دفاتر نوآوری یا واحدهای مشابه نیز میتواند سودمند باشد .بر اساس یک
نقلقول ( Aaronو همکاران« :)8012 ،تأثیر مورد انتظار تغییرات فناوری در کوتاهمدت مورد اغراق قرار میگیرد در حالیکه در
بلندمدت دستکم گرفته میشود» .به این ترتیب ،اتخاذ یک نگرش فعاالنه نسبت به نوآوری در نهایت به نهادهای ناظر کمک
خواهد کرد تا از موج تغییرات کنونی به منظور توسعه بازارهای مالی ،ضمن تحت کنترل درآوردن ریسکهای ممکن ،بهره
گیرند.
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