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 چکیده:
 

به سرعت در حال ایجاد تحول  تکنولوژيسو  یکسال هاي اخیر عرصه خدمات مالی و بانکی شاهد دو موج تحول بوده است. از  در
 است.  بودهتکنولوژي بر عرصه مالی  تاثیرموج و  اینمحصول  تکو بانکی است. فین  یدر زمینه هاي مختلف خدمات مال

میالدي، موج گسترده تنظیم مقررات پیچیده و رعایت آن در سطح بین المللی،  2008سوي دیگر، بویژه پس از بحران مالی سال  از
 موجمالی را تحت تاثیر قرار داده است. محصول  موسسات ،ریت ریسک ها از جمله ریسک هاي ناشی از نقض مقرراتو مدی کاهش

 باشد.  می می گردد، مفهومی تحت عنوان تطبیق تلقیدوم، که امروزه یکی از ارکان اصلی موسسات مالی 

دیگر رگ تک  عبارت بهمتولد شده است.  اي نوین تحت عنوان رگ تک پدیده - تطبیق و تکنولوژي ˚دو موج مذکور  برخورداز 
 نیازهاي تطبیق و رعایت مقررات به صورت کارآمدتر می باشد.  رفعنقطه تالقی تکنولوژي و تطبیق و استفاده از تکنولوژي جهت 

، و کاهش هزینه هاي موسسات مالی کمک می کند تا وظایف خود در خصوص رعایت مقررات، کاهش ریسک تطبیق به تک رگ
 موجبتک  رگ همچنینصدمه به شهرت را با کارایی و دقت بیشتر ایفا نمایند.  وسنگین  هايناشی از نقض مقررات نظیر جریمه 

 مدیریتو به طور کلی تسهیل عملکرد  ،قوانین و مقررات آخرینشفافیت، کاهش خطاهاي انسانی، به روز رسانی و آگاهی از  افزایش
 یت مقررات می باشد. تطبیق و رعا

رعایت مقررات در موسسه مالی می تواند منتهی به حاکمیت شرکتی موثر  ویکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی است  خود تطبیق
ترتیب رگ تک به صورت غیر مستقیم  این بهسطح رعایت مقررات در موسسات مالی است،  افزایشتک  رگ هدفکه  آنجاگردد. از 

   . باشدمالی  موسساتمهم در پیشبرد حاکمیت شرکتی موثر در  عواملق می تواند یکی از با اثرگذاري بر تطبی
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 مقدمه:
 

دو عامل تکنولوژي و مقررات می  زخدمات مالی در هزاره سوم شکلی متفاوت نسبت به روش سنتی یافته است که عمدتاً متاثر ا
تحت تاثیر را مقررات با هدف کاهش ریسک عرصه مالی با هدف تسهیل ارایه خدمات پا به عرصه مالی گذاشته و باشد. تکنولوژي 
فین تک ها بعنوان متولیان گسترش نقش تکنولوژي در ارایه خدمات مالی موج تحولی در موسسات مالی بویژه  قرار داده است.

بانک ها ایجاد نموده اند. این موج تحول حتی گاه منجر به کمرنگ شدن نقش سنتی بانک ها گردیده است. آنچه مسلم است این 
 ایه خدمات مالی می باشند. است که فین تک ها باذیگرانی نوین و البته موثر در ار

از سوي دیگر، تطبیق و رعایت مقررات موسسات مالی را احاطه کرده و دست آنها در ارایه خدمات مالی با هدف کاهش ریسک 
شدت  2008و بویژه بحران مالی  2011سپتامبر  11محدود نموده است. موج اخیر، در نتیجه بحران هایی نظیر حمالت تروریستی 

 یافته است. 
نیل به هدف نهایی حاصل شده است که هدف آن تسهیل مقررات و نتیجتاً از تالقی دو موج مذکور، محصولی تحت عنوان رگ تک 

 حاکمیت شرکتی موثر در موسسات مالی می باشد. هر شرکتی یعنی پیاده سازي 
 
  : تالقی تکنولوژي و عرصه مالی. فین تک1

ادبیات موضوعی از این امر مستثنی نبوده و حتی  اثیر گذار بوده است. امور مالی نیزفناوري نوین در ابعاد مختلف زندگی بشر ت
پدیده اي نوین در ارایه خدمات مالی از طریق فناوري  ،فناوري مالیبه معنی در فارسی  1تکخاص خود را پدید آورده است. فین 

 2از آن به انقالب و نه صرفاً تحولبه نحوي که  ،است در امور مالی با سرعت و در سطح وسیعی در حال گسترشفناوري می باشد. 
 در عرصه مالی هافین تک  نقش آفرینی بانک ها به هموسسات مالی بویژو واکنش امر موجب توجه  این فین تک یاد می شود.

مالی با فین تک  موسساتبرخی تقسیم نمود. در وهله اول  رویکردمی توان به دو  فین تک ها را  موسسات مالی به واکنشگردید. 
نک ها و موسسات مالی بااین دسته از پنداشتند. این بازیگران جدید عرصه مالی را رقباي خود  با رویکرد تقابلی برخورد کرده و ها
ابراز نگرانی از کمرنگ شدن نقش بانک ها و جایگزینی آن ها توسط فین تک ها، راهکارهاي مقابله با دخالت بیش از حد فین  با

 ر امور مالی را مطرح کرده و معتقد به حفظ نقش سنتی بانک ها و موسسات مالی هستند.تک ها د
 

 هرچند ˚ یبازیگران نیز همانند سایر موسسات مالی، این است که فسن تک ها فین تک هانسبت به  رویکرد برخی دیگر از بانک ها
. دیدگاه شکل گرفته استی از خدمات مالی و بانکی نوین عصرتعریف دقیق جایگاه آنها می باشند و لذا با  در این عرصه ˚نوپا 

نسبت به فین تک  نگرش شود،فین تک ها که در حال حاضر دیدگاه غالب در نظام مالی و بانکی بین المللی محسوب می تعامل با 
ها موید فین تک  زمینه دربانک ها میلیارد دالري  27سرمایه گذاري بیش از  تغییر داده است. او نقش آنها در این عرصه ر ها

1 Financial Technology (Fintech) 
2 Fintech, Regtech and the Role of Compliance: A Regulatory Opportunity or Challenge? Stacey 
English and Susannah Hammond, Thomson Reuters 

                                                      



 

 ٣ 

 آنها ، خرید و یا تامین مالیبا فین تک ها شراکتسرمایه گذاري ها در قالب هاي حقوقی مختلف نظیر این  3.اخیر می باشد رویکرد
 ˚به عبارت دیگر برخی از موسسات مالی به منظور استفاده بهینه از فین تک ها و البته مبتنی بر رویکرد اخیر صورت گرفته است. 
 اقدام به خرید برخی شرکت هاي فین تک نموده اند.  ˚تعامل با فین تک ها 

 

همچنین برخی از موسسات مالی با برخی فین تک ها ادغام شده و به منظور ارایه خدمات مالی مبتنی بر تکنولوژي بیشتر به 
  می پردازند. تنگاتنگمشارکت 

 
تک ها و غیر قابل اجتناب بودن نقش آنها در آینده نظام بانکی و مالی، از برخی از موسسات مالی نیز با واقف بودن بر رشد فین 

 طریق ارایه تسهیالت و تامین مالی به تقویت این شرکت ها می پردازند.
 

فین تک، نحوه تحت عنوان کلی با رسوخ به عرصه مالی و  6و بالك چین 5، اینترنت اشیا4فناوري هاي نوین نظیر هوش مصنوعی
  جدیدي سوق می دهند. فوق مالی را از روش سنتی به مرحله خدماتارایه 

 
 : تالقی مقررات و عرصه مالیتطبیق .2
 

نظام مقرراتی پیچیده تر و کاهش ریسک هاي  عرصه مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است،در سال هاي اخیر موج دومی که 
یکی از ارکان اساسی بانک ها و سایر تطبیق، زاده این موج، موضوعی است که به عنوان ناشی از نقض قوانین و مقررات است. 

تطبیق یکی از مهمترین مفاهیم در نظام بانکی و به طور کلی عرصه جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است.  موسسات مالی
پیش از آن امور مربوط به تطبیق . گردد یالدي باز میبه دهه شصت م موسسات مالیسابقه این مفهوم در . اقتصادي در جهان است

 . قوانین و مقررات در واحد حقوقی سازمان مالی، و یا توسط وکال و حقوقدانان خارج از آن سازمان انجام می شد
 

تاً هاي اقتصادي و بویژه پیدایش شرکتهاي بزرگ و چند ملیتی، طبیعپس از جنگ جهانی دوم با گسترش نوع و عرصه فعالیت
تر و متناسب با  تر شدن مشکالت لزوم تدوین قواعد حقوقی پیشرفته با پیچیده. تر شدند مشکالت ناشی از آن فعالیتها نیز پیچیده

هاي اقتصادي، افزایش اهمیت و نقش نتیجه آن که گسترش عرصه فعالیت. فعالیتهاي اقتصادي روز بیش از پیش احساس می شد
تغییر نوع مسایل حقوقی مربوط، و ایجاد قواعد حقوقی جدید در قالب قوانین و مقررات پیچیده تر  شرکتهاي چند ملیتی، افزایش و

بدین ترتیب نهاد تطبیق بصورت عملکردي تخصصی در بررسی و . نسبت به گذشته، جملگی ایجاد یک نهاد تخصصی را می طلبید
در دو برهه زمانی نقش تطبیق متحول و تبدیل به . گرفت حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط در سازمان ها شکل

سپتامبر و به  11 میالدي و پس از حمله تروریستی 2001برهه اول سال . آنچه امروز تحت عنوان تطبیق می شناسیم گردیده است
میالدي و پس از بحران اقتصادي آن سال  2008دنبال آن مبارزه با جرائم مالی نظیر تأمین مالی تروریسم، و برهه دوم سال 

3 Forging the future: How Financial institutions are Embracing Fintech to Evolve and Grow, 
KPMG Fintech Report 
4 Artificial Intelligence (AI) 
5 Internet of Things (IoT) 
6 Block Chain 
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به عبارت دیگر . ، نقاط عطفی در افزایش نقش و اهمیت عملکرد تطبیق بوده است2008این دو زمان، بویژه بحران سال . باشد می
طبیق به همین جهت امروزه ت. باشدآنچه بیش از پیش اهمیت تطبیق را نمایان نمود، تبعات سنگین بحران هاي بین المللی می

 .یکی از ارکان اساسی بانکها و نهادهاي مهم اقتصادي را تشکیل می دهند
 

میالدي منتشر نمود که یکی از مهمترین اسناد و یگانه سند تخصصی در  2005کمیته بال سندي را در زمینه تطبیق در سال 
تطبیق بطور ضمنی عبارت است از  طبق این سند، 7زمینه تطبیق بانک ها است که توسط نهادي بین المللی صادر شده است.

؛ که عدم رعایت آن می تواند منجر به ریسک تطبیق براي شرکت و سایر مطابقت عملکرد بانک با قوانین، مقررات، و استانداردها
 ضمانت اجراهاي حقوقیعدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها که ریسک تطبیق عبارت است از ریسک ناشی از  ذینفعان گردد.

کاهش  تطبیقعملکرد اصلی بنابراین . مانند جریمه و یا خساراتی دیگر نظیر آسیب به شهرت و اعتبار بانک را به همراه دارد و مالی،
 ریسک تطبیق است. 

کالهبرداري، جعل، فساد تأمین مالی تروریسم، تطبیق طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد. جرایم مالی نظیر پولشویی، 
، رابطه شرکت با مشتریان، تضاد منافعو تحریم هاي بین المللی از یک سو، و مقرراتی نظیر مقررات مربوط به  فرار مالیاتی، مالی

بطور کلی موضوعات تطبیق قابل تقسیم  در چارچوب تطبیق جاي دارند.مانند کفایت سرمایه سهامداران و به طور کلی ذینفعان، 
 روه اول تطبیق جرائم مالی و موضوعات گروه دوم تطبیق مقرراتی می باشند. بندي در دو گروه هستند: موضوعات گ

 
ها نظر به اینکه برخی موضوعات تطبیق جرائم مالی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم و تحریم ها ریسک باالیی را براي بانک

ند؛ مانند اینکه در یک سازمان واحدهایی جدا ایجاد می کند، گاه بطور تخصصی و مجزا از سایر موضوعات تطبیق رسیدگی می شو
از تطبیق براي امر مبارزه با پولشویی ایجاد می گردد. الزم به توضیح است اوالً تفکیک موضوعات تاثیري بر ماهیت آنها و اینکه جزء 

مان صورت می پذیرد. در مجموعه تطبیق می باشند نداشته و دوماً تفکیک معموالً با توجه به نوع و گسترگی فعالیت هاي یک ساز
بانک هاي بزرگ با فعالیت هاي گسترده ممکن است واحدهایی مجزا جهت انجام امور تطبیق و مبارزه با پولشویی ایجاد شود، حال 

 آنکه در بانک هاي با فعالیت و شعب محدودتر امور تطبیق اعم از پولشویی و سایر موارد بر عهده یک واحد سازمانی قرار گیرد.
 

زه در روابط تجاري بین المللی بویژه روابط کارگزاري بین بانک ها، تطبیق از جایگاه ویژه اي برخوردار است. ریسک هاي امرو
تطبیق، نقض مقررات، و به تبع آن خسارات و جریمه هاي حاصله بر اهمیت تطبیق افزوده است. براي مثال جریمه هاي گزافی که 

اند همگی معلول نقض مقررات بوده که مستقیما به و غیره در سال هاي اخیر پرداخته ،BNP Paribas ،HSBCبانک هایی نظیر 
عملکرد تطبیق مربوط می شود. به همین جهت است که امروزه شرکت ها بویژه بانک ها در روابط بین المللی خود بسیار محتاط و 

ی از قبیل جلوگیري از عملیات سودآور با ریسک باال هرچند وجود تطبیق هزینه هایبه عبارت دیگر  پیرو نظرات تطبیق می باشند.
را به همراه دارد، لیکن از هزینه هاي سنگین تر بعدي مانند خسارات نقدي و لطمه به شهرت جلوگیري کرده و در حقیقت 

  مسئولیت هیات مدیره را کاهش می دهد.
 

 ها، بانک در تطبیق کارکرد و تطبیق بال، کمیته سند - ٧
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به طور رعایت قوانین و مقررات توسط یکی از طرفین عدم  ،در روابط تجاري بین شرکت ها و یا روابط کارگزاري بین بانک ها
به همین دلیل است که بسیاري   نیز منتقل می شود. ریسک هاي حقوقی روابط، بر طرف دیگر تاثیر گذاشته و به تبع آن مستقیم 

ن روابط تجاري با ، از داشتو خسارات بعدي آن از بانک ها و شرکت هاي خارجی به علت احتمال انتقال ریسک عدم رعایت مقررات
به عبارت دیگر از درآمد و سود احتمالی تجاري خود در . امتناع می کنند ،بانک ها و شرکتهاي ایرانی که فاقد تطبیق می باشند

مانند تحریم شدن به علت داشتن روابط تجاري با شخص تحریمی  مقابل خسارات احتمالی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات
. به این ترتیب آن رابطه تجاري باشد، صرفنظر می کنندحاصل از تواند به مراتب سنگین تر از درآمد و سود ، که می(تحریم ثانویه)

در . بنابراین می باشدروابط تجاري عاملی ضروري در شروع و تضمین ثبات ی، اطمینان بخشی به طرف هاي خارجبا  واحد تطبیق
در روابط نقش مهمی تطبیق می شود،  ریسک هاي حقوقی نیز به تبع آن بیشتر و یافتهدوره پسا تحریم که روابط تجاري گسترش 

به عبارت دیگر عدم آشنایی با این مفهوم و عدم پیاده سازي صحیح آن می تواند بعنوان نقص و عاملی  ایفا خواهد کرد.تجاري 
لذا جهت ورود به . ر و انزواي شرکت ها و بانک ها شودمنفی در روابط بین المللی تلقی شده و در بازار جهانی پسا تحریم موجب ضر

 .خواهند بودتطبیق شرکت ها و بانک هاي ایرانی ناگزیر به پیروي از عرف جدید بین المللی  ،عرصه تجارت بین الملل
 

 تطبیق و فین تک فرزند. رگ تک: 3

موضوع قابل تامل این  ،مالی را متحول ساخته اندعرصه که بویژه در دهه اخیر  ˚فین تک و تطبیق  ˚اصلی  از بررسی دو موجپس 
به منظور و در صورت مثبت بودن پاسخ محصول این تالقی چیست؟  ،داشته اندبرخوردي  با یکدیگر است که آیا این دو موج نیز

 و تکنولوژي کلی بطورپاسخگویی به پرسش هاي مطروحه نقش متقابل تکنولوژي و تطبیق               می بایست بررسی گردد. 
 . است بررسی قابل بعد دو از که باشند می متقابل ارتباط داراي تطبیق

 سوء باب امر این که باشند می خود خاص هاي ریسک حاوي دیگر جدید محصول هر مانند نیز نوین هاي فناوري از یک سو
 مقررات لذا .است شده مطرح تکنولوژي سریع رشد مقابل در که است چالشی 8اطالعات و ها داده از حفاظت. گشاید می را استفاده
 خود این که کند؛ می تاکید نوین هاي فناوري از ناشی هاي ریسک کنترل و شناسایی لزوم بر المللی بین و داخلی از اعم مختلف

 . باشد می نوین هاي فناوري بر تاثیر مقررات دهنده نشان
 شناسایی، تسهیل جهت معموال تکنولوژي منظر این از. است داشته مقررات رعایت در کمکی ابزاري بعنوان تکنولوژي از سوي دیگر

 را مقررات رعایت کارایی تنها نه مقطع این در نوین هاي فناوري از استفاده. دارند کاربرد تطبیق هاي ریسک گیري اندازه و ارزیابی
 حداقل یا و دشوار بسیار عمال مربوط افزارهاي نرم از استفاده بدون تطبیق اجرایی بعد امروزه نمود ادعا توان می بلکه برد می باال
 . باشد می دقیق غیر

 
 تکنولوژي بر تطبیق . نقش3,1

 و مقررات نقض جهت ابزاري بعنوان گاه بلکه باشند؛ نمی مقررات رعایت تسهیل جهت کمکی ابزار بعنوان صرفا نوین هاي فناوري
 از الکترونیکی هاي تقلب سایر و افزارها نرم طریق از اطالعات افشا سایبري، جرایم. گیرند می قرار استفاده سوء مورد  جرم ارتکاب
 که همانطور نوین، هاي فناوري بر مترتب هاي ریسک مدیریت منظور به. باشد می نوین هاي فناوري از استفاده منفی ابعاد جمله

8 Data Protection/Security 
                                                      



 

 ٦ 

 شناسایی لزوم بر قانونگذاري تاکید نمونه دو به بحث شدن روشن جهت. شود می تدوین الزم مقررات شد، اشاره هم صدر در
 . شود می اشاره مقررات رعایت راستاي در نوین هاي فناوري و جدید محصوالت هاي ریسک

 بایست می تطبیق که دارد می بیان 9ها بانک در آن عملکرد و تطبیق خصوص در 2005 سال مصوب بال کمیته سند 37 بند
  جدید، محصوالت توسعه جمله از نماید، ارزیابی و سازي مستند شناسایی، را بانک هاي فعالیت بر مترتب هاي ریسک فعال بصورت

 .  روابط یا و محصوالت در اساسی تغییر یا و جدید فعالیت یا و روابط
 می تروریسم مالی تامین و پولشویی با مبارزه خصوص در نوین هاي فناوري بر ناظر که 10مالی اقدام ویژه گروه 15 توصیه همچنین

 :دارد می مقرر باشد
 شناسایی را باشند می ذیل موارد با ارتباط در که تروریسم مالی تامین و پولشویی هاي ریسک بایست می مالی موسسات و کشورها

 :کنند ارزیابی و
 .جدید و موجود محصوالت براي نوین هاي فناوري از استفاده )ب جدید، عملیات و جدید محصوالت توسعه )الف
 هاي فناوري یا و ها فعالیت  جدید، محصوالت کردن عملیاتی از قبل بایست می ریسک ارزیابی این مالی موسسات خصوص در

  .کنند اتخاذ را ها ریسک آن کاهش و مدیریت جهت الزم اقدامات بایست می مالی موسسات. پذیرد صورت نوین
 

 )تک رگ( مقررات رعایت در تکنولوژي قشن. 3,2
 مسایل از بسیاري امروزه. دارد سزایی به نقش ها ریسک گیري اندازه و ارزیابی همچنین و شناسایی مرحله در بویژه تکنولوژي

 لیست پایش تروریسم، مالی تامین یا و پولشویی به مشکوك معامالت ردیابی تقلب، کشف نظیر مالی جرایم زمینه در بویژه تطبیق
 افزارهاي نرم طریق از معامالت، ابعاد سایر و مشتریان شناسایی کلی بطور و باال، ریسک با و سیاسی اشخاص یا و تحریم هاي

 سرعت و دقت سطح افزایش طریق از مقررات رعایت اینکه اول. است اهمیت حایز جهت چند از امر این. پذیرد می صورت تخصصی
 . یابد می ارتقا مقررات رعایت و تطبیق اثربخشی نهایتا و. گردند می بهینه تطبیق هاي ریسک کاهش ثانیا. شود می تسهیل

 
محصولی شده و  تکنولوژي و مقررات در عرصه مالیگسترش نقش فین تک ها از یک سو و تطبیق از سوي دیگر، منجر به برخورد 

 به دهد می ارایه تک رگ از که تعریفی انگلستان مالی نظارت مقام تحت عنوان رگ تک یا فناوري مقرراتی را ایجاد نموده است.
 بصورت را مقرراتی هاي نیازمندي ارایه که است متمرکز هایی تکنولوژي بر که است تک فین زیرمجموعه تک رگ«: است زیر شرح

 ».کند می تسهیل موثرتر و کارامدتر
رگ تک استفاده از فناوري اطالعات در زمینه رعایت مقررات و به طور کلی تطبیق می باشد. فلسفه ظهور رگ تک به تحوالت دو 

 موج اصلی فین تک و تطبیق باز می گردد. 
 

ي کاهش ران افزایش سطح پیچیدگی و میزان مقررات در راستامیالدي که بحران مالی رخ داد، یکی از تبعات آن بح 2008در سال 
و زمان ریسک ها بود. حجم وسیعی از مقررات سختگیرانه تر از قبل وضع گردید که رعایت این مقررات هزینه، نیروي انسانی، دقت، 

9 Compliance and the compliance function in banks, Basel Committee on Banking Supervision, 
April 2005 
10 FATF 40 Recommendations, 2012 

                                                      



 

 ٧ 

چنین وضعیتی شاخه جدیدي از فین تک را صرفاً در مسیر رعایت مقررات متمرکز نمود تا ضمن کاهش هزینه، د. یزیادي را مطلب
عالوه بر آن، رگ تک به تسهیل فرآیند نظارت بر رعایت قت و کارایی در رعایت مقررات را افزایش دهد. زمان و نیروي انسانی، د

ینه سایر مجریان امري پیچیده و پرهز مقررات توسط ناظران نیز منجر می گردد. همانطورکه دعایت مقررات توسط موسسات مالی و
نظارت بر فرآیند پیچیده رعایت مقررات را دارند نیز از  اظران که مسیولیتچه از منظر زمانی چه از منظر مادي می باشد، بالتبع ن

 مزایاي رگ تک بهره مند می شوند. 
برقراري تعادل بین سیاست تشویق شرکت هاي  یکی از مواردي که مقام وضع کننده مقررات می بایست مورد لحاظ قرار دهند

در استفاده از  و حمایت از مشتریان و مصرف کنندگانی با کارایی بیشتر، به ارایه خدمات مالجدید و مبدع در زمینه تکنولوژي 
 .دارد محصوالتی که قابلیت افزایش ریسک را

 
 نهایی. حاکمیت شرکتی: هدف 4

ها بعنوان مهمترین واسط حاکمیت شرکتی تعیین کننده عملکرد صحیح بانک ها و بویژه نظام اقتصادي می باشد و از آنجا که بانک
سپرده گذاران و فعالیت هاي پشتیبان اقتصاد عمل می کنند، لذا حاکمیت شرکتی بانک ها نقش اساسی در حفظ ثبات  ها بین

  11نظام اقتصادي دارد.
گیرد. تطبیق یکی از پایه هاي حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی مفهومی است که ابعاد مختلف اداره شرکت را دربر می

حاکمیت شرکتی عبارت  12کتی ارائه شده است. طبق تعریف سازمان همکاري اقتصادي و توسعهتعاریف متعددي از حاکمیت شر
روابط میان مدیریت یک شرکت، هیأت مدیره، سهامداران، و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی همچنین چارچوب و "است از 

آن اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می ساختاري را ارائه می کند که از طریق آن اهداف شرکت، روش هاي دستیابی به 
سازد تا از طریق آن اهدافی را گردد. حاکمیت شرکتی موثر انگیزه هاي مناسبی را براي هیأت مدیره و مدیریت شرکت فراهم می

. بدین که در راستاي منافع شرکت و ذینفعان است، دنبال نمایند و همچنین نظارت موثر بر عملکرد شرکت را تسهیل می کند
 "ترتیب حاکمیت شرکتی موثر شرکت ها را به استفاده بهینه و کارآمد از منابع سوق می دهد.

 
باشد. عواملی میالدي تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی موثر در بانک ها می 2008یکی از تجربیات حاصله از بحران مالی سال 

بانک، عدم کفایت مدیریت ریسک از جمله ریسک تطبیق، ساختارهاي  نظیر عدم نظارت و یا نظارت  ناکافی هیأت مدیره بر عملکرد
پیچیده و عملکرد غیر شفاف بانک ها بیانگر شکست بانک ها در پیاده سازي حاکمیت شرکتی موثر و نتیجتاً بحران مالی با ابعاد 

ها و بطور کلی شرکت ها و نکمنظور تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی در حفظ ثبات باه باشد. در پی این بحران بجهانی می
سند خود در زمینه حاکمیت  13موسسات مالی، اقدامات متعددي از سوي نهادهاي بین المللی صورت گرفت. کمیته نظارتی بال

اصالح نمود. سند راهنماي اخیر  2015و  2010شرکتی که حاوي اصول مهم در این زمینه می باشد را طی دو دوره در سال هاي 

 3، 2015اصول حاکمیت شرکتی کمیته بال   11
12 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

ان تعریف حاکمیت شرکتی مالك عمل نیز بعنو 2015الزم به ذکر است این تعریف در قسمت تعاریف اصول حاکمیت شرکتی بال 
 قرار گرفته است.
13 The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
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شامل سیزده اصل می باشد. از این سیزده اصل سه اصل اول در  14"اصول حاکمیت شرکتی براي بانک ها"تحت عنوان کمیته بال 
باشد. اصل چهارم به موضوع هیات عامل و یا مدیریت خصوص مسئولیت، صالحیت و ترکیب، و ساختار عملکرد هیات مدیره می

وهی بانک است. اصول ششم، هفتم و هشتم مدیریت ریسک را بحث می ارشد بانک اختصاص دارد. اصل پنجم مربوط به ساختار گر
کند. اصل نهم تحت عنوان تطبیق، اصل دهم حسابرسی داخلی، اصل یازدهم جبران خدمات، اصل دوازدهم افشاء و شفافیت و 

بال یکی از اصول حاکمیت شرکتی کمیته  2015نهایتاً اصل سیزدهم نقش ناظران می باشد. همانطور که اشاره شد، سند سال 
یعنی اصل نهم را به تطبیق اختصاص داده است. شایان ذکر است یکی از نوآوري هاي سند اخیر اضافه نمودن تطبیق بعنوان یک 
اصل مستقل به اصول حاکمیت شرکتی است که در اصول اسناد قبلی مشاهده نمی شود. اصل نهم اصول حاکمیت شرکتی بال 

دیره مسئول نظارت بر مدیریت ریسک تطبیق بانک می باشد. هیات مدیره می بایست تطبیق را ایجاد هیات م" دارد:چنین بیان می
ها و رویه هاي اجرایی الزم جهت شناسایی، ارزیابی، نظارت و گزارش دهی و ارائه مشاوره در خصوص ریسک تطبیق کرده، سیاست

 15"را تصویب نماید.

تطبیق است. به عبارت دیگر عملکرد تطبیق موثر، نقش مستقیم بر پیاده سازي بنابراین یکی از اصول حاکمیت شرکتی، اصل 
در راستاي اجراي تکالیف محوله، واحد تطبیق مسئولیت هاي مختلفی دارد توضیح آنکه حاکمیت شرکتی موثر در بانک ها دارد. 

نهایتاً بحث حاکمیت شرکتی گره خورده که مسئولیت نهایی بر عهده هیأت مدیره است. بنابراین تطبیق با نقش هیأت مدیره و 
  است. و می توان نتیجه گرفت تطبیق موثر می تواند به حاکمیت شرکتی موثر نیز منتهی گردد.

 

از سوي دیگر همانطور که بررسی شد، رگ تک موجب افزایش کارایی، اثر بخشی و کاهش هزینه در رعایت مقررات می گردد. به 
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت رگ تک بصورت مستقیم بر  در راستاي تطبیق می باشد. عبارت دیگر رگ تک عاملی موثر

 تطبیق و رعایت موثر مقررات، و بصورت غیر مستقیم بر پیاده سازي حاکمیت شرکتی اثر دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Corporate governance principles for banks, Basel Committee on Banking Supervision, July 
2015, http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf 
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 نتیجه گیري:
 

رگ تک موضوعی نوین در عرصه مالی محسوب می گردد که با هدف تسهیل و افزایش اثربخشی رعایت مقررات و تطبیق پدید 
آمده است. بررسی هاي انجام شده نشان داد اذ آنجا که تطبیق یکی از پایه هاي مهم حاکمیت شرکتی می باشد، لذا هرگونه اقدامی 

بنابراین رگ تک می تواند تطبیق شود، می تواند بر حاکمیت شرکتی نیز موثر باشد. از جمله رگ تک که منجر به افزایش سطح 
موجب افزایش حاکمیت شرکتی موثر در موسسات مالی گردد. لیکن با توجه به اینکه رگ تک استفاده از تکنولوژي در تطبیق است 

است از عدم امکان تحلیل و تفسیر انسانی. ضعف مذکور  لذا یکی از معایب دیرینه تکنولوژي را نیز با خود به همرا دارد، که عبارت
می تواند در برخی موارد منجر به رعایت ماشینی مقررات، دور شدن از انصاف و نهایتاً عدم برقراري عدالت گردد. لذا آنچه مسلم 

راري روح مقررات و برق این است که در استفاده از رگ تک الزم است نقطه تعادلی تبیین گردد تا ضمن تسهیل رعایت مقررات،
 نیز لحاظ شود. ˚که جملگی صرفا از طریق تحلیل انسانی میسر است  ˚انصاف و عدالت 
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