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 چکیده )فارسی(

کنند و با توجه به بروز بانکی در دنیا ایفا مینقشی اساسی در عملکرد صنعت  یو مال یبانکنظارتی  ینمقررات و قوان

روزرسانی هستند. ، به طور مستمر توسط نهادهای نظارتی در حال تغییر و به8002هایی نظیر بحران مالی جهانی سال بحران

یرات ها است و عدم همگام شدن با این تغیتطابق با این تغییرات مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی زیادی توسط بانک

از این ها نماید. های مترتب بر آن را متوجه بانکهای متعددی از جمله ریسک تطبیق مقررات و سایر ریسکتواند ریسکمی

ها را در مدیریت و رویارویی با مسائل و خألهای قانونی مورد بحث یاری نماید، مورد ها و راهکارهایی که بتواند بانکرو، روش

به منظور انجام بخشی « نوآوری باز»ها بر روی مفهوم گیرد. از سوی دیگر، در چند سال گذشته بانکها قرار میتوجه ویژه آن

. از کنار هم قرار دادن دو اندهای موجود در خارج از سازمان متمرکز شدههای تحقیق و توسعه خود به کمک پتانسیلاز فعالیت

در حوزه بانکداری پا به عرصه ظهور نهاد و مقدمات پیدایش ( RegTech: تکموضوع یادشده، مفهوم فناوری نظارتی )رگ

 کارگیریاز طریق به برای انطباق با قوانین جدیدهایی حلها و ارائه راهتک را به منظور مشارکت با بانکهای رگاستارتاپ

را  خود یمال یتوضعکند تا ها و مؤسسات مالی کمک تواند به بانکاین همکاری در نهایت مینوین، فراهم آورد.  هایفناوری

 .خود ادامه دهند یاتبه ح و قادر باشند در اکوسیستم موجودد نرا کاهش ده گذارییهسرما یسکر ،دنتر سازشفاف

بندی مشتمل بر پنج حوزه به . این دستهپرداخته شده استهای مختلف فناوری نظارتی بندی حوزهدستهبه در این مقاله ابتدا 

دهی، تطبیق مقررات، هوشیاری مقرراتی. در و گزارش وتحلیلیهتجزیت هویت مشتریان، مدیریت ریسک، شرح زیر است: مدیر

راهکارهای مبتنی بر فناوری های کاربرد و حوزهشده ها شرح داده تکهای مورد استفاده توسط رگادامه این مقاله، فناوری

از دیگر  ها و مؤسسات مالیبانکتک در رگ سازییادهپ یاموانع و راهکارهنظارتی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین 

فعال  ینانآفرها و نقشاستارتاپ ینبرتردر پایان نیز به معرفی  موضوعاتی است که در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

 پرداخته شده است. ینظارت یدر حوزه فناور

 

 ، استارتاپ، فناوری مالیتک، رگفناوری نظارتیصنعت بانکداری،  :یدیواژگان کل

 .JEL: G21 ،G23 ،G28بندی طبقه
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 مقدمه
وکار، مقررات کسب یدجد یهامدل بارقابت  یان،مشتر یحاترشد ترجمواجهه با به سرعت در حال  یصنعت خدمات مال

 یم، به طور مستقانیعملیات الیه میبه عنوان  ی، حتعملیات مربوط به ریسک و تطبیقاقتصاد کالن است.  ثباتو عدم  یچیدهپ

 این عملیاتکه  بر آن استانتظار ها و مؤسسات مالی همواره در بانک .یردگیقرار م یرثأتحت ت ی یادشدهخارج یروهاین توسط

از جمله ید جد هایو زمینه هایورافن یجترودر این راستا، . انجام پذیرندحال ارزان  ینو در ع چابک و به صورت بالدرنگ

های ریسک و تطبیق ها در بخشبانککه  موضوعات ارزشمندی هستند (8تکرگفناوری نظارتی ) و (1تکفینفناوری مالی )

 .(KPMG ،8012) ها نیاز خواهند داشتمقررات خود در آینده به آن

قوانین  گذاران نیزقانوناست،  یصنعت مال ییردر حال تغ یفناورگونه که رشد هماندر ادامه توضیح مفاهیم باال باید گفت 

که به عنوان  ینظارت یفناور ،در چند سال گذشتهبه این ترتیب دهند. تغییر میرا  یمال های صنایع ومربوط به حوزهمقررات و 

مانند  ی فناوریهابزرگ و غول یهارکتاز ش یادیو تعداد ز یافته گسترش، شودمی یفتعرفناوری مالی  از ایمجموعهزیر

IBM یف، هنوز تعرتکفین هایحوزه به عنوان یکی ازدر این راستا  کرده است.خود را جذب  ینجها اورهمش یهاو شرکت 

استفاده از »را  تکرگ 3یالمللینب یمال تأمینمؤسسه به عنوان نمونه، . آن وجود ندارد هایشاخهو تک رگاز  ایتوافق شده

توان یمنیز را  دیگری و متعدد مشابه یفتعار کند.یم یفتعر «مؤثرتر مقررات یتو رعا یت قانونالحل مشک یها برایورافن

 یسکر یریتو مد ینظارت قانونبه دنبال بهبود فرآیند  تنهانهتک رگکه ها به این موضوع اشاره دارند آناما همه  یافت؛

 نیز دارد. یگذارقانونو  ینظارت یتبلکه ماه ،است یسسات مالؤم

 و ینظارت یهاچالشو حل مشکالت  یاتمرکز دارد که موجب کاهش  یوربر فنا یمبتن یهاحلراه یبر رو تکرگ

 یبرا یوتریکامپ یهاو شبکه یجیتالید یهادادهتک از شود. رگتک میفیناز گسترش  یناش یهااز جمله چالش گذاریقانون

کند. یری استفاده میگیمتصم یندآو بهبود فر یلی قدیمیتحل یاطالعات، ابزارها یو فناور یساختار سازمان یندها،فرآ یگزینیجا

تک نیز در رگ شوند.یاستفاده متک در فینتر یعوسبه صورت هستند که  ییهاهمان تکرگمورد استفاده در  یهایورافن

برخی از که  وجود داردسرعت باال، تنوع زیاد و حجم فراوان  ها شاملداده یدیعنصر کلسه ، تکهای فینحوزه یرسا مشابه با

، شده ضبط های، صداPDF یهایلفا یمیل،ا توانند در ابزارهایی چونها میاین داده) نبودند« قابل استفاده»تاکنون  هاآن

به نوآورانه  آیندهایها و فریورااز فن یبیترکدر چنین شرایطی،  (.نهفته باشند یرهو غ یاجتماع یهارسانه ینترنتی،ا یکتراف

و  موقعی بهتطابق قانون و در راستایی هوش مصنوعاستفاده از ها با داده یلوتحلیهتجزو  یآورجمع ،کردن یزهمدرن منظور

 آوردتک را به وجود میکه حوزه موضوعی رگ شودبه کار گرفته می یسسات مالؤدر م یسکر یریتعملکرد مدبهبود 

(Toronto Centre ،8012). 

 یم؟دار یازو چرا ما به آن ن یستچ تکرگ

یبات از ترک یگرد یاریو بس 4تکپِی، تکفین دهد: مانندیم یحتوض یررا به شرح زتک ( رگFundRecs عاملریمد) یمان آلن

XXXTech ،در بیست سال گذشته . در حال تغییر است هاافزاراست که به سرعت توسط نرم صنایعیاز  یگرینمونه د تکرگ

                                                 
1 FinTech 

8 RegTech 
3 IIF 

4 PayTech 
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ین شکاف ب تک،بر اساس مفهوم جدید رگحال،  ین. با ااستاستفاده شده  نظارت مالیهمواره از سطوح مختلف فناوری در 

 .(Deloitte ،8012) است یافتهگسترش  یبه طور قابل توجه سایر خدماتو  افزارنرم خدمات مبتنی بر

 یزانگیجانو ه یدجد ویژگیمورد استفاده قرار گرفته است، اما  یالزامات قانونه منظور فراهم نمودن ب فناوری همواره

 :(Deloitte ،8012) اند ازتک عبارترگ یدیکل یهایژگیاز و ی؟ برخچیست تکرگ

اطالعات(  یو بارگذار یشاستخراج، پاال) ETL هاییق فناوریتواند از طریمی نامرتب و متناقض هامجموعه داده چابکی: .1

اطالعات از  ،که به موجب آن آیندیفر شود؛یها استفاده مدر زمان ساخت انبار داده ETLاز بندی شوند )مرتب و دسته

 شود(.یم یدر انبار داده بارگذار یتو در نها یشپاال ی،آورچند منبع مختلف جمع یا یک

 هاگزارشسریع  یدو تول یکربندیپ سرعت: .8

 حل و اجرای آنیافتن راه یبرا موردنیاززمان  کاهش یکپارچگی: .3

 غرق که یدر حال هستیم، 1تشنه کسب حکمتما »: شناس(یلسون )زیستادوارد وقولی از بر اساس نقل یل:وتحلتجزیه .4

در کالن داده موجود اطالعات هوشمندانه به صورت کند تا یاستفاده م یلیتحل یاز ابزارها تکرگ. «ایمشدهاطالعات  در

مقاصد  یبرا یکسان یهااستفاده از دادهاز طریق  )به عنوان مثالکند نمایان  ها راداده یواقع یلو پتانس ردهککشف را 

 .(متعدد

 (EY ،6102) تک در یک نگاهمزایای رگ

 حمایت از نوآوری .1

دارد  ییهایورافن ییشناسا از طریق ی،نوآور یارتقا یبرا «8یمال یاتمرجع نظارت بر عمل»در دستور  ینقش مهم تکرگ

کمک  نهادهای ناظربه  تکرگ ن،یکنند. عالوه بر ا یریتبهتر مد ی راقانون هاییازمندیتا ن کندیمکمک  هاشرکتکه به 

 .دست پیدا کند، مؤثررقابت  یجبازار و ترو حفظ یکپارچگیکنندگان، از مصرف حمایت درخود  اصلیاهداف به تا  کندیم

 سازیتجزیه و تحلیل و نگرش .8

 یوها،سنار یلو تحل یهزها )از جمله تجداده یلو تحل یهتجز یشرفتهپ یهایتتوسعه قابل یها را برانوآورانه شرکت یهایورافن

اطالعات و  یفیتبهبود ک یمهم برا یرا ابزار هااین فناوری و نهادهای نظارتی،کند یم یبانی(، پشتاندازهاچشمو  هاروند

 د.ندانیم هانگرش

 کاهش هزینه تطبیق مقررات .3

 ینظرسنجبر اساس حال،  نیاست؛ با ا یافته یشبه شدت افزا یراخ یهاسالدر  یمال مؤسساتدر  تطبیق مقررات ینههز

و عملکرد  یسکر ینبهبود ارتباط ب یبرا فراوانی یهافرصتدارند که  اعتقاد دهندگانپاسخدرصد از  EY، 28 یر مؤسسهاخ

 سازیو استاندارد سازیرا ساده تطبیق مقررات یندهایتوان فرآیم تکرگنوآورانه  فناوریوجود دارد. با استفاده از  وکارکسب

 هاداده یلو تحل یه، تجزهاریسک ییشناسا یبرا تکرگاستفاده از  ین،د. عالوه بر اارا کاهش د آن یهاینههز نتیجه در د ونمو

 .داشته باشد وکاردر عملکرد کسب یمثبت یرثأت اندتویم هاگزارش ید و اصالحو مسائل مربوط به تول

 ته شده است:تک پرداخمدت و بلندمدت رگدر ادامه به تشریح مزایای کوتاه

 تکرگ مدتمزایای کوتاه

                                                 
1 Wisdom 

8 FCA 
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 مقررات یقتطب ینهکاهش هز .1

 پذیرراهکارهای باثبات و مقیاس .8

 هاتجزیه و تحلیل پیشرفته داده .3

 همگرایی عملیات ریسک و کنترل .4

 تکرگ مزایای بلندمدت

 تجربه مثبت مشتری .1

 افزایش پایداری بازار .8

 بهبود حاکمیت شرکتی .3

 دهی تطبیق مقرراتبهبود گزارش .4

 تکوسیستم رگاک

 باادغام موفق  نیز و صنعت مشترک یهاحلدر توسعه راه ینقش مشخص یستم،س این در یدیکل آفریناننقشاز  یکهر 

همکاری در سراسر این اکوسیستم کلید موفقیت آن و  دندار قانونی ییراتتغ هاییسک بر اساس برنامهر یریتمد هایچارچوب

 اند.نشان داده شده 1اکوسیستم در نگاره اجزای این . (EY، 8012)خواهد بود 

 

 
 (EY ،6102تک ). اجزای اکوسیستم رگ0نگاره 

 

 ینظارت یبر فناور یمبتن یکاربرد راهکارها یهاحوزه
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 هایی کارکرد بهتری دارد؟تک در چه حوزهرگ

پاسخ این  سفانهأاست؟ مت هنظارتی قابل استفاد یهاهمه چالش یبرا یاکننده است، آیدوارامها تکرگ که رشد یحال در

. یردمورد توجه قرار گ هاریسک یریتدر مد یدکه با یگرو عوامل متعدد دانتزاعی بودن این مفهوم توجه به منفی است، با  سؤال

ها عملکرد تک در آنرگکه هایی حوزه یریت ریسک،و مد ییشناسا یابزارها یطالعاتالزامات پیچیده کمی و ا وجودبا 

 :(Deloitte ،8012) دارد شامل موارد زیر استقبولی قابل

 قانونی و مقرراتی هاییل شکافوتحلیهتجز ابزارهای 

 ی تطبیق مقرراتجهان هایبا ابزار سازگاری 

 مالی سالمت یبررس ابزارهای 

 اطالعات یریتمد ابزارهای 

 هاتراکنش دهیگزارش ابزارهای 

 نظارتی یدهابزارهای گزارش 

 اهیتفعال پایش ابزارهای 

 یآموزش ابزارهای 

 یسکر هایداده انبار 

 ابزارهای مدیریت الزامات موردی 

 ندنکمیکمک مؤسسات مالی  به هاییدر چه حوزه هاتکرگ

بالقوه کاندیدای  یک ،وکارکسبحوزه رو، هر  یناست. از ا یازموردن وکار مؤسسات مالیتطبیق مقررات در هر حوزه از کسب

مورد توجه قرار ند نتوایمها تکرگوکار که کسب یچند نمونه از کارکردهاادامه شود. در یم ها محسوبتکرگمشارکت  یبرا

 (.8)نگاره  است ارائه شده، دهند

 

 یالمللینب یاتیمال ینقوان یاجرا
 یحسابدار یاستانداردها یاجرا

 یالمللینب
 ینگینقد یسکر یریتمد

 ینمأ/ مقابله با ت ییشوپولمبارزه با 

 (AML / CFT) یسمترور یمال

 شناسایی اولیه / کامل مشتریان

خودکار  یره/ ذختأیید/ یآور)گرد

 یتهو/آدرس ییدتأ ،داسناها و داده

 یره(و غ یکیالکترون

 مدیریت تقلب

سوابق تجارت،  ین،پرداخت، آنال)

 (یرهو غ یرفتار

 تطبیق مقررات در حوزه پرداخت

: PSD، یدتائو  یتهو ییدتأ)احراز و 

ل اتحادیه اروپا در زمینه دستورالعم

 یره(و غخدمات پرداخت 

آن یابیارز یهاروش یه وسرما  

 بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا:)

CRD IV ، بازل استانداردIII، قانون 

Dodd-Frank ،CCAR : دستورالعمل

 (یرهو غرزرو فدرال 

 تجارت

 یسک،ر یریتها، مدداده یابیرد

، UCITS تجارت )مثالً قوانین

AIFMD یرهو غ) 

 ییدارا یریتمد

 تجارتپایش 

 جرائمریسک ، نظارت بر AML ی)برا

 (یرهو غی مشتر سوابق ی،مال

 یکپارچه دهیو گزارشمدیریت 

 تطبیق مقرراتو  یسکر

 سازمانی یسکر یریتمد

حوزه  یهاداده یریتمد ی،آور)جمع

 (یرهو غ یوسنار یلوتحلیه، تجزریسک

/اعتبارسنجی بر خدمات نظارت

 بیق مقرراتتط
 اطالعات یتامن ینتضم

بر  یمبتن خدمات تطبیق مقررات

 یابرفناوری 

، گذاریهای سرمایهصندوق ی)برا

 گذارانیهسرما یی،دارا یرانمد
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 (یرهو غ سازمانی

 .(Infosys ،6102) پشتیبانی شود تواندیم هاتکتوسط رگوکار که کسب های. حوزه6نگاره 

 

 فناوری نظارتیهای مختلف بندی حوزهدسته

به شرح زیر  توانند ارائه شوند،تک میرگ یهاحلراهکه در آن  تطبیق مقررات حوزه برای ( پنج8012) IIFدر گزارش 

 :معرفی شده است

 است که بر مقررات  ییهاشامل شرکت :یتهو مدیریتKYC / AML / CFT  و  یمشتر یتهو یریتمددر ارتباط با

 .دسته بیش از سایرین رواج دارد ین. اکنندیمضد تقلب تمرکز  یندهایفرا

 یقرا از طر ریسکمنابع  یریتو مد ییهستند که قادرند به طور خودکار شناسا ییهاشرکتشامل  :یسکر مدیریت 

 اطالعات انجام دهند. یریتو مد هاالگو یلو تحل یهتجز

 حجم  یلو تحل یهو تجز سازییرهذخ یبرا یشرفتهپ هاییهستند که از فناور ییهاشرکتشامل  :دهیو گزارش یلتحل

 .کنندیماستفاده  ی(اهداف گزارشگر یبرا معموالً) یافتهساخت یرو غ یافتهساخت یهادادهاز  یادیز

 و مقررات شرکت ینقوان و هاروشو  هایاستساز  یرویکه به طور خودکار نظارت بر پ شودیم ییهاشرکت شامل :تطبیق 

که در  ییهاشرکت تعدد. با توجه به بر عهده دارد ی،و تجار یاتیتا مسائل مال گرفته یرحفاظت از مشت یند، از فرارا

در رده  هویت یریتهستند، مدفعال  یومتریکمانند ب یگزینجا یهافناوریاز  وهو استفاده بالقمدیریت هویت مسائل 

 .گیردیمقرار  یگریداختصاصی 

 و  کنندمی یرو تفس ییرا شناسا یقانون ییراتخودکار تغ که به طور هستند ییهاشرکتشامل  :یقانون آگاهی

 .رواج را دارد ینکمتردسته  ین. اکنندیم مقررات را معرفی یقمختلف تطب هایضرورت

داشته باشند و البته  یهمپوشان یکممعرفی شده  یهادستهاز  یبرخممکن است  شایان ذکر است که در برخی از نهادها

 .دهندیمدسته ارائه  یکاز  بیشرا در  ییهاحلاهرهستند که هم  ییهاشرکت

 هاتکهای مورد استفاده توسط رگفناوری

به عنوان  توانندیم هاآنکه چگونه  کندیم یفو توص پردازدمی یراخ یو علم فناورانه ینوآور ینچند بخش به معرفی ینا

شرح این  .یرندمورد استفاده قرار گ یمقررات مالق با به منظور تطبی یمال یکمک به نهادها یبرا تک،رگهای حوزه فناوری

 (:IIF ،8012ها در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است )فناوری

 یوتری،و تفکر کامپ خودکار یلو تحل یهدر تجز یگرد هاییشرفتپو  یهوش مصنوع یک،روبات ین،ماش یادگیری. 1

 توانندیم ینماش یادگیری پایهبر  یکاوداده هاییتم. الگورکندیم دیجاا تطبیق مقرراترا در هنگام  یادیز یاربس یهافرصت

 یینپا یفیتک بابدون ساختار و  هاداده یناگر ا ید، حتنکن یلو تحل یهو تجز یدهسازمانرا  هادادهاز  یادیز یهامجموعه

 یفیتبا ک یهاداده یخروج یرتفسد در بهبو تواندیم ینشده باشند. همچن محاوراتو  PDF، هایمیلااز  یامجموعهمانند 

و  یهتجز یرا برا ترییقدقو  بهبوددهنده-خود یهاروش تواندیم ینماش یادگیری مؤثر باشد.پرداخت  هاییستمساز  یینپا

 تواندیم یحت یهوش مصنوع ینده،. در آخلق نماید آزمون تنش نیازهاییشپبه عنوان  ،بینییشپو  یسازمدل، هاداده یلتحل

 .به کار گرفته شود یدمقررات جد یرخودکار تفس یافزارهانرم در
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 در یژهوبه، شودیم یمال مؤسساتدر ها دادهتر و کارآمد تریعسر، ترامن یگذاراشتراکمنجر به به یرمزنگار ی. ارتقا8

 تواندیمنیز  ناظرنهادهای و  یانمشتر ی،مال مؤسسات یربا سا هاداده یگذاراشتراک. به یسکر یهاداده یآورجمع ندهایآیفر

 .سودمند باشدبه همان اندازه 

ضرورتی  ،بخشدمیبهبود  خدمات مالی را یتبازده و امن ی،خودکار مشتر ییبا شناسادر حال حاضر  بیومتریکابزارهای . 3

 است. یازمورد ن «1یمشتر شناسایی اولیه»که در مقررات 

 هایپلتفرم یجادا یبرا توانندیم یندهدر آ (DLTشده )فناوری دفتر کل توزیعسایر ابزارهای مبتنی بر و  زنجیره بلوکی. 4

احراز . مؤثر باشند یمال مؤسسات یناطالعات در ب یگذاراشتراکبه  هایشبکهپرداخت و  هاییستمس، یمعامالت ترکارآمد

با ، موقعبه شناسایی اولیه مشتریان را تواندیمشود،  ترکیب یومتریکبابزارهای که با  یهنگامدر این فناوری  یجیتالد یتهو

 .میسر نمایدقابل اعتماد به طور کارآمد و  هایینههزصرف 

که  دهندیم یناناطم کنند، به مافراهم میرا  یهمکار یتکه قابل هایییستمس یگرو د (API) کاربردی یسینوبرنامهرابط . 8

خودکار به  دهیگزارش درمثال،  ی، براتوانندیمها APIارتباط برقرار کنند.  یگریکدبا  توانندیممختلف  یافزارنرم یهابرنامه

 .نهادهای ناظر مورد استفاده قرار گیرند

کارکردهای از  یتا برخ دهندیماجازه  یسسات مالؤمبه  یابر یکاربرد یهابرنامهو  گذاریاشتراکقابل به کارکردهای. 2

 .شوندمی یوربهره یشافزا گرد آورند و منجر به پلت فرم واحد یکدر  خود را در بخش تطبیق مقررات

 یها و مؤسسات مالتک در بانکرگ سازییادهپ یو راهکارها های فعلیچالش

ها و حلراهدر تالش برای خودکارسازی هستند و تطبیق مقررات  جامع یستماکوس اندازیراه به دنبال یشروپ مؤسسات

و الزامات  یورافنبه دنبال ادغام  ینسسات همچنؤماین . هستند یشترب یکاستراتژ زایایم کسب یبرای مناسب هاکنترل

در  ی هستند.نظارت یهااختیارات نهادو  یانمشتر یحاتترج ییراتبه تغ تریعسر دهیپاسخو مسائل حل کارآمدتر  یبرا یقانون

 تک مورد اشاره قرار گرفته است.سیستم رگاندازی اکوهای فعلی و راهکارهای قابل ارائه برای راه، چالش1جدول 

 

 

 
 (KPMG ،6102تک )سازی رگهای فعلی و راهکارهای پیاده. چالش0جدول 

 تکهای رگحلنمونه راه های فعلیچالش

 هاداده یکافنا یفیتک 

 های عملیاتیشکست 

 ایینههز هاییتمحدود 

 قدیمی و منسوخ یهایستمس 

 یدست یندهایفرآ 

 یق مقرراتتطب دهپیچی عملکردهای 

 یرمالیغو  یمال هاییسکر 

  یک فرآیندهارباتنیروی کار دیجیتال / خودکارسازی 

 میزبانی وب/  یابرفناوری بر  یخدمات مبتن 

 یعیپردازش زبان طب 

 ینماش یادگیری/  یشناخت یهایورافن 

 تطبیق مقررات بالدرنگ (RTC) 

 خودکار صدا یلو تحل پایش 

 هوشمند ی کالنهاداده یلو تحل یهتجز / 

                                                 
1 KYC 
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 یبریسا یتامن یداتتهد 

 واگرا یهایستمس 

  یاتعملانباشتگی 

  منابعتأمین 

 ی/انتظارات قانونینانعدم اطم 

 یومتریکب یهایورافن 

  یعتوزدفتر کل ( شدهDLT) 

 

 (EY ،6102) تکهای رگحلبرای اتخاذکنندگان راه اجراییهای گام

 یی کنید.شناسا، مند شوندبهره خودکارسازیتوانند از یم کهرا  دهیو گزارش مرتبط با تطبیق مقرراتعناصر  .1

 دادهکالن به کمکدارتر یمعنارائه اطالعات مدیریتی ، پایش امور خودکارسازی سازمان مانند هایی ازبخش ◄

 ید.کن یجادنقشه راه ا یکو  کرده ارزیابیخود را  یآمادگمیزان  .8

حل مبتنی بر فناوری نظارتی، کارگیری یک راهبه یبرارا بازار در تخصص خود  یا یتاستفاده از موقع یچگونگ ◄

 مشخص کنید.

 نحوه جایگزینی سهامداران عمده را تعیین کنید.خود، نقشه راه و  یاستراتژ ◄

 ید.کن یابیخود ارز یسکر یریتموجود مد استراتژیو  راهنقشه  بر رویرا  ییرتغ یرثأت .3

معماری  یرثأ)به عنوان مثال، تکنید  یابیخود ارز وکارکسبدر را مبتنی بر فناوری نظارتی  حلراه یک یاجرا یرثأت ◄

 قدیمی و منسوخ(. یهایستمس بر روی یکپارچه

 ید.کن یابیرا ارز یرساختیو ز یفرهنگ یهاچالش ◄

مبتنی بر فناوری  یهاحلراه کارگیریبه در زمینهخود را  یهابرنامه و یدمشارکت کن نهاد ناظربه طور منظم با  ◄

 مطرح نمایید. نظارتی

 

 

 

 تکرگ آمیزموفقیت هایحلراههایی از نمونه

 KPMG مؤسسهدر یان مشتر یتموفق یهاداستان

و  یندهافرآ یسازکند تا با سادهیکمک م یمال مؤسساتبه  KPMGمبتنی بر فناوری نظارتی در مؤسسه  یراهکارها

 در برابرخود  یو حفاظت از نام تجار تطبیق مقررات یهاینهبر هز ی،نظارت یچیدهپ مقررات های خود در زمینهکنترل

 یهسرما یزیرو برنامه آزمون تنششامل  در این زمینه ترین خدمات ارائه شدهمهم. اعتباری مدیریت داشته باشند یهایبآس

به نهادهای  دهی(، خودکارسازی گزارشDFASTو  CCARبر اساس مقررات نظارتی فدرال رزرو تحت عناوین  )به عنوان مثال،

ارائه شده  تکرگ آمیزیتموفق یهاحلراهچهار نمونه از  8تا  8در جداول  است. در بخش تطبیق مقرراتتحول ایجاد و  ناظر

 است.
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 KPMGتکی: اکوسیستم نظارتی های رگحلمطالعه موردی راه. 6جدول 

 یتیچندمل یاتمتحده با عمل یاالتبانک برتر ا 10یکی از  مشتری

 چالش

 و  بندیقالب تجمیع، یقاز طر مقررات یقتطببرنامه تغییرات حوزه  یدارپابه منظور بهبود  ستفاده از خودکارسازیا

 مستندات و هایهها، رویاست، سعملیات پایش، هاریسک ی،الزامات قانون یندها،وکار )فرآکسب یاصل یهاداده دهیگزارش

 یاتجزئ با تمام( امور آزمایشی

 آیندیفر یهانقشه نگهداریو  یجادا یبرا یرساختاز جمله ز ،وکارکسب آیندهایفرریزی دارد برنامهاستان یک یجادا 

 .هاهای آنو همپوشانی دادهوکار کسب

فناوری 

 توانمندساز

ات، با مقرر در ترکیبوکار کسب یندهایفرآ از یک پایگاه داده یهته به منظور KPMGهای فناوری اکوسیستم نظارتی از قابلیت

 سازی الزامات نظارتی،پیادهدر  یانمشتربه ها یتقابل ینا ینچن. همشده استها استفاده یهها و رویاستها، س، کنترلهاریسک

برای  یقوسامانه  یک یها امکان اجراحلراه ینا ،عالوهبه کند. یم کمک مقرراتی ییراتتغ یریتو مد هاکنترلو  یسکر یابیارز

 کند.یمنظارت و تست فراهم 

 نتایج

 سازد تا اقدامات یرا قادر م یکه مشتر خودکار ینظارت یستماکوسیک پروژه در کنار  یریتمد یشرویپ یهااستقرار روش

 .متفکرانه و کارآمد انجام دهد یرا به نحو ینظارت

 هاداده دهی بر اساسو گزارش بندیقالب ی،نگهدار ذخیره، ارائه سامانه متمرکز برای. 

 و شوند وکار مرتبط کسب یلاص آیندیفر یهابه نقشه یمتوانند به طور مستقیم پایش نتایجتست و حل اهدر این ر

 .ارتقا دهند وکارکسب یاطالعات اصل ینآخر ی فرآیندی را بر اساسهانقشه، خودکارهای یروزرسانبه

 به کار  ییراتتغوقوع صورت  در یدارپا یرتتواند به صویمکه وکار کسب یندهایفرآ یزیراستاندارد برنامهیک  ییشناسا

 شود. گرفته

 

 دهی نظارتیتکی: خودکارسازی گزارشهای رگحلمطالعه موردی راه. 3جدول 

 یتیچندمل یاتمتحده با عمل یاالتبانک برتر ا 10یکی از  مشتری

 های مختلف برای ارائه به فدرال رزروکاز سوی بان های تلفیقیسایر گزارشو  FR Y-9Cهای نظارتی سازی گزارشیکپارچه چالش

فناوری 

 توانمندساز

به  وخودکار است دهی استفاده شده است که یک پلتفرم گزارش« KPMG یسسات مالؤم دهیپلتفرم گزارش» هاییتاز قابل

ین پلتفرم دارای ا. کندتطبیق مقررات در مؤسسات مالی کمک می یهاو بهبود برنامه دهیگزارش سازی، سادهییکارا یشافزا

و انجام  ینظارت یدجد ینقوان ابالغو  یابیها، ارزبرنامهتلفیق و کنترل  ی درخودکارساز ی،نظارت یهاگزارش دوینت ابزارهایی برای

 است.فدرال رزرو اصالحات مورد نظر 

 نتایج

 یریتیو مد سازمانیبرون ی،نظارت هایدر گزارش یزودهنگام ناسازگار یصتشخ 

 ها و اشتراکاتپوشانیهم بهتر یابیر و ردتیعوس دید 

 ی مختلفهاگزارش در های مشترکیت مدیریت بخشقابل ایجاد 

 هاسازی شده برای تجزیه و تحلیل نتایج تلفیق گزارشایجاد داشبوردهای شخصی 

 

 بندی اعتباریتکی: رتبههای رگحلمطالعه موردی راه. 4جدول 

 مشتری

 ASEAN کشورهای حوزه شعب در داریبانکویژه گروه 

 آسیای جنوب شرقی و سراسر یشعبه در مالز 1،000از  یشب 

 مختلف یهادر بخش یمشتر یلیونم 13از  یشب 

 چالش
تا  8013 یهاز ژانو یکارت اعتبار 31،220 هایداده )با استفاده ازی اعتبار یهاکارتسبد  یبرا یازی عملیاتیکارت امت یجاد یکا

 شدهنرخ مشاهده  ه کمکبتخمینی نرخ  ی ازالگوبردار ( و8018ژوئن 
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 :کندیاستفاده م امور زیرانجام  یبرا یشناخت فناوری، از ADATOSورزی هوشمند در همکاری با مؤسسه داده KPMGمؤسسه 

 هاداده یعسر یابیارز 

 یآموزش هایداده یجادا 

  یقعم مبتنی بر یادگیری یبا استفاده از شبکه عصب یازیکارت امتاجرای 

 تایجن
 0293 به %1289از های معوقه توجه نرخ وامکاهش قابل% 

 به صورت ساالنهدالر  یلیونم 328به مبلغ ذخیره مالی  ییجوصرفه 

 

 تکی: پایش صداهای رگحلمطالعه موردی راه. 5جدول 

 مشتری
 تعدادی از شده ضبط هایاز تماس ایمجموعه یفیتکدر خصوص گزارش ارائه و  یابیارز به منظور بانک درخواست یک

 گران در شهر سیدنیمعامله

 چالش

 ماههسهدوره  یک یگر در طپنج معامله یبرادستگاه ضبط صدا  بلندگو و (،meta-dataفراداده ) یحاو USBدستگاه  یکبانک 

 داد. ( ارائه8012 یلتا آور یه)فور

 دسترس بود. قبل از پردازش در شده ضبط هایتماس محتوایمحدود از  یدگاهد یک فقط

 نتایج

 هاداده یفیتو خاص مربوط به ک یاز مشاهدات کل ایمجموعه شده، ضبط یصوت یهایلو فا هافراداده یلوتحلیهاز تجز 

 .مورد استفاده قرار گرفت پایشکمک به توسعه برنامه نظارت و تهیه شد و به منظور 

 یحاوشده(  های ضبطفایل از ٪022آن )اعت س 42فقط  فراهم شد وضبط شده  ، محتوایساعت 8،229مجموع  در 

 .بودقابل استفاده  یمحتوا

 

 ینظارت یفعال در حوزه فناور ینانآفرها و نقشاستارتاپ ینبرتر یمعرف

فعال و برتر  شرکت پنجبه ترتیب  ادامه این بخشدر تک، آفرینان موفق حوزه رگبا توجه به ضرورت آشنایی عینی با نقش

 شوند:معرفی می planetcompliance.comبندی سایت نظارتی بر اساس رتبه در حوزه فناوری

 
 دفتر مرکزی: کالیفرنیا، آمریکا 

  :8002سال تأسیس 

 که به  ییهاسازمان یرا برا یکاربرد یهاو برنامه یافزاراست که پلتفرم نرم یوتریهوشمند کامپ یافزارشرکت نرم یک

هستند،  بعدییک یهامجموعه داده یابزرگ و  یهابا استفاده از داده ینیبیشپ یهاو ساخت مدل یلوتحلیهدنبال تجز

 دهد.یارائه م

 

 
 دفتر مرکزی: کالیفرنیا، آمریکا 

  :8009سال تأسیس 
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 را خود  ریسکها و سازد تا فرصتیرا قادر م هاوکاراست که کسب یپلتفرم اطالعات دهندهی ارائهشرکت خصوص یک

فراهم  ییکشور اروپا 9شرکت در  یلیونم 40از  یشرا در ب قراردادهای قویمعتبر و  یهادادهت این شرکد. نکاهش ده

 ریسک یریتو مد یدجد یانکردن مشتر یداپ خود یعنیمشکالت  ینتربزرگتا از حل دو  ها برایبه شرکت کند.یم

 کند.ها کمک میوکارکسب سایرمربوط به برخورد با 

 

 

 لستاندفتر مرکزی: لندن، انگ 

  :8012سال تأسیس 

  ریسککه نهادها را از نظر  کندارائه می ارزشمند مند وساختار یهااستفاده از داده با آسانبا کاربری  یپلتفرماین شرکت 

 دهد.یقرار مجایگاه ایمنی و تقلب در  ینظارت

 

 

 دفتر مرکزی: لندن، انگلستان 

  :8018سال تأسیس 

  احراز هویت  و آن را با را اعتبارسنجی نموده کاربر یتسند هو ین،ماش دگیرییا فناوریبا استفاده از این شرکت

 یاعتبار یهایگاهپا درتواند یماعتبارسنجی شده افراد  یتهو، د. پس از آننماییم یسهمقاها آن چهره یومتریکب

 مورد استفاده قرار گیرد. یالمللینب

 

 
 دفتر مرکزی: ونکوور، کانادا 

  :8011سال تأسیس 

 سراسر جهان با استفاده از  یهاها و سازمانشرکت یرا برا یتهو ییداست که خدمات تأفناوری مالی کانادایی شرکت  کی

 نفر در یلیاردم 4 یبرا را یکی و آدرسالکترون یتهو تأیید این شرکت امکان دهد.یارائه م یو خصوص یدولت یهایگاهپا

 کند.به صورت فوری فراهم می دنیا کشور 20 بیش از
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 بندیجمع

است،  تقریباً بالدرنگ استوار یلوتحلیههوشمند و تجز خودکارسازی یهایتبر قابل یمال تطبیق مقررات در حوزه یندهآ

و سعی در  ها را درک کردهتکباالی رگکه ارزش آن دسته از مؤسسات مالی  فعال هستند. در آنها تکرگکه ای حوزه

خط مقدم خود و وکار قادر به تمرکز بر اهداف کسبگونه مؤسسات ایند شد. ن، موفق خواهدارند هاکارگیری خدمات آنبه

 .ها بسپارندتکرگ بهیچیده تطبیق مقررات را الزامات پ یتوانند اجرایخواهند بود و م هایی/داراهامانند رشد درآمد

است.  ییردر حال تغ یعاًو سر یچیدهپ یاربس یلما خدماتو بازار نهادهای ناظر  موجود در حوزه تطبیق مقررات،انداز چشم

 یاثربخش یشافزا نیز و یسکر یریتمدموجود در حوزه به منظور مقابله با نقاط ضعف مقررات مالی  ،8002ی پس از بحران مال

 است کهگرفته ، جهان را فرا تکدر حوزه فین یاز نوآور یموج آن، و در نتیجه است. به موازات یافتهبهبود  ینظارتامور 

 تکفین ینچنکند. همیم یرا معرف نوینوکار و محصوالت و خدمات کسب یهامدل ید،جد هایفناوریمربوط به  هایریسک

گستره خدمات  وسعهت»رقابت و بهبود  ی،مال یهابخش ییکارا یشمانند افزا یکمک به اهداف یبرا یسرشار ییتوانا یدارا

 یازمندن مفهوم، ین. ارسدسوی نهادهای ناظر امری ضروری در این حوزه به نظر می زا مناسبواکنش  ینبنابرا ؛است «1مالی

 .ییراتی داردبه تغ یازن ینکها یااست  یکاف یفعل ینظارت یکردهایرو یاآ که یابی این موضوع استمقررات و ارز ینیبازب

 هایالشبا چ واجههم یبراادهای ناظر نه یرا برا ییهافرصت حوزه فناوری نظارتی و در حال ظهور در یراخ یهایشرفتپ

 یسسات مالؤدر مرا  یسکر یریتمقررات و مد فرآیندهای تطبیقتواند یمفناوری نظارتی  یهاحلدهد. راهیارائه م یکنون

زش پردا واستخراج  یبرا ینماش یادگیریمانند  ییهایوراها و فنداده یشرفتهپ یلوتحلیهاز تجز هاحلمتحول نماید. این راه

یا و  یاپوموقع یا بالدرنگ، بهتوانند به نظارت یمو د نکنیاستفاده م یجیتالد یهاو متنوع داده یعاطالعات از حجم وسسریع 

قابل در حالت عادی که نمایند، الگوهایی  هادادهاز الگوها استخراج  و نهادهای ناظر را قادر به دنمنجر شو ینانهبیشپ یحت

از  یبیترکبر روی  بلکه دو فناوری محدود استوار نیست؛ یا یک مقرراتی برنظارت  یدجدعصر  در واقع. نیستنددسترس 

 یدو با در حال ارائه شدن است خدماتیچه ی نیاز دارند که دریابند مالنهادهای ناظر . گذاری شده استپایه های مختلففناوری

 د.نموجود باش یهاحلکامل از راه مندیبهرهبه دنبال 

 نهادهای نظارتی در درست یرهبر اتخاذ دیدگاه وتنها با  یق،عم یتحول فرهنگدر الگوها به دلیل نیاز به ایجاد ییر تغ

 هایموجود، ساختار یکردهایرا در رو ییراتیتغ یدکه با توجه نمایندنکته  ینبه ا یدابتدا با نهادهای ناظرشود. یم حاصل

و  تکحوزه فین به درک و نظارت بر تحوالت یازها ن. آنایجاد نمایند یفن یاهمهارت واطالعات  یفناور یهایستمس ی،سازمان

 تکیفین یهاصنعت از جمله شرکتآفرینان نقشبا  یکنزد یهمکار یقتواند از طریدارند که م فناوری نظارتی به خصوص

بر اساس یک . واند سودمند باشدتمی یزمشابه ن یواحدها یا یدفاتر نوآور یقدانش تخصصی از طرایجاد . کنونی میسر شود

در که گیرد در حالیمورد اغراق قرار میمدت در کوتاه فناوری ییراتمورد انتظار تغ یرثأت» (:8012و همکاران،  Aaronقول )نقل

 کمک نهادهای ناظربه  ی در نهایتنسبت به نوآور فعاالنه نگرشبه این ترتیب، اتخاذ یک «. شودکم گرفته میدستبلندمدت 

بهره  های ممکن،ضمن تحت کنترل درآوردن ریسک های مالی،توسعه بازار منظور بهکنونی  از موج تغییراتتا  خواهد کرد

 .گیرند
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