(استقرار یکپارچه  GRCدر بانکها و موسسات مالی
نگاهی متفاوت در تحقق اهداف سازمانی)
نوشآفرینمومنواقفیمدیرریسکوامنیتاطالعاتشرکتخدماتانفورماتیک 

زهراذکائیکارشناسارشدریسکوامنیتاطالعاتشرکتخدماتانفورماتیک 

ریسکهایکسبوکار،عملیاتی،

هاخصوصابانکهاوموسساتمالیازیکسوبا افزایش 


سازمان
امروزه 
فعالیتهای

اعتباری،نقدینگی،انطباقو...مواجههستند؛وازسویدیگرچگونگیراهبری(حاکمیت)ومدیریت
سازماندرکنارپیشروبودندربهرهگیریاز

ذینفعان ،مقررات ،بازار و فرهنگ 
سازمانهمراستا با نیازهای  
درهمهصنایعوازجملهصنعتبانکیمیباشد.

چالش پیش روی

فناوریوکسبمزیتهایرقابتی بهعنوان 

درمسیرکسبوکارامروزخصوصاًدرحوزهصنعتبانکیباسهروندقابلتوجهمواجههستیمکهالزماستدر

راهبریومدیریتسازمانموردتوجهجدیقرارگیرد .
هزینههایمتغیروغیرقابلپیشبینی)
هزینههادرانطباقباقوانینوالزامات (
 افزایش 
کسبوکار و خصوصا
 افزایش حجم ،سرعت و پیچیدگی در کسب وکار (تغییرات در روند  
هایجدیدفناوریاطالعاتنظیرشبکههایاجتماعی،رایانشابری،ابردادهها،


تغییراتدرحوزه
و)...
انتظاربهرهوری حداکثری همراه با شفافیتدرچگونگیرسیدنبه

ذینفعان (
 افزایش انتظارات  
اینسطحبهرهوری) 
درمیانروندهایذکرشده،مسالهانطباقباالزاماتخصوصا" درصنعتبانکی ازاهمیتباالییبرخوردار
،بانکهاوموسساتمالیملزمبهانطباقباالزاماتوقوانینمرجعازجمله

دربحثریسکهایانطباق

است.
قوانینضدپولشویی PCI،Basel،(AML)وسایراستانداردهایبینالمللیمرتبطدراین حوزهوهمچنین

قوانینوضعشدهتوسطقانونگذاردرداخلکشوردرحوزهصنعتبانکیازجملهقانونپولیوبانکیکشور،

قانون تنظیم بازار ،قانون عملیات بانکی بدون ربا و  ...هستند .با وجود آن که استقرار و نگهداشت این
هایبسیارزیادیبرایبانکهاوموسساتمالیبههمراهدارد،


هاهزینه

استانداردهاوقوانینونیزانطباقباآن
دشهبهاعتباربانکهاوموسساتشدهکهخساراتجبران

اماعدمرعایتآنهانیزمنجربهجرایمسنگینوخ

ناپذیریدرحوزهکسبوکارمحسوبمیشود.
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وشناساییعللموثربرآن،سازمانهاوصنایعمختلفباتغییرجدی

پسازبحرانهایمالیسال2008

مدیریتهزینههایمربوطبهانطباقبطورقابلتوجهیافزایش

رویکردقانونگذارانمواجهشدند.پسازآن 

یافتهواینروزهابهدغدغهاصلیصاحبانکسبوکارتبدیلشدهاست.قابلتوجهاستکهبهدنبالرکود
اقتصادیسال،2008مجموعجرائمسالیانهموسساتارائهدهندهخدماتمالیدرانگلیس،درطی 5سالاز
 26میلیونپوندبهبیشاز 474میلیونپوندرسید.همچنینطبقگزارشیازموسسهاقتصادلندن،مجموع
جرائم 10بانکبرترجهانیصرفاً درسال 2009حدود 157میلیاردپوندارزیابیشدهبود.بنابرایننادیده
گرفتنسونامیانطباقباالزاماتو عدملحاظتغییراتسریعقوانینکهعلتریشهایآنبدلیلرشدسریع
بانکهاوموسساتمالیخواهدشد .
هادرصنایعاست،منجربهخساراتهنگفتیبرایسازمانها ،


فناوری
آیندهنگر در بحث ریسک به عنوان یک
از طرف دیگر در فضای رقابتی کسبوکار امروزی ،نیاز به تفکر  
تاثیراتآنهابرصنایعمختلفازجملهصنعتبانکی،

باتوجهبهتغییراتسریعفناوریهاو

ضرورت جدی 
نوآوریهایانجامشدهدرصنعتخودروکهسیستمجلوگیریازبرخورددرخودروهای

مطرحاست.مشابهبا 
گیریومدیریتبهینهریسکرامیدهد،صنعتبانکینیزبیش


شودوبهرانندهقدرتتصمیم

مدرنتعبیهمی
هایمرتبطجهتایجادامکانتصمیمگیریسریع،صحیح


ازمنداستقرارفرایندهاوسیستم
ازهرصنعتدیگرنی
وبهینهاست.اینمهمجزبااستقرارصحیحفرایندهاوساختارهایمرتبطباحاکمیتسازمانی،مدیریتبهینه
ریسکوانطباقباالزاماتممکننیست .
تهایمرتبطبااینسهحوزهیمهمیعنیحاکمیت،مدیریت
دربسیاریازبانکهاوموسساتمالیفعالی 


ریسکوانطباقتوسطنقشهایمختلفودرسطوحمختلفسازمانیازجملههیئتمدیره،مدیرعامل،مدیر

ریسک ،مدیر مالی ،مدیر عملیات ،ممیزان ،واحد حقوقی و ...درقالب رویهها و اقدامات مختلفی در سراسر
هابهتفکیکدرادامهتشریحشدهاند :


شود.اینفعالیت
سازمانانجامم 
ی
حاکمیت  :)Governance(مجموعهای از فرآیندهای تعریف و هدایت شده توسط هیأت مدیره و مدیران
ارشد که در ساختار سازمان ،نحوه هدایت و مدیریت سازمان و نحوه دستیابی سازمان به اهدافش انعکاس
مییابد .

فعالیتهایی در حوزه حاکمیت  )Governance(قرار میگیرد که این اطمینان را بوجود آورد که انتظارات

هاوبرنامههایمناسبدرنظرگرفتهشدهاستواطالعاتمدیریتی


نفعانبهدرستیارزیابیشده،استراتژی

ذی
مهموبحرانیارائهشدهبهتیمارشداجرایی،بهحدکافیشفاف،کاملوصحیحاستومکانیزمهایکنترلی
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هایابالغشدهبطورموثروصحیحدرهمهالیههای

ودستورالعمل

برایاطمینانازاینکهاستراتژیها،راهبردها
سازماناجرامیشوند،وجوددارد .

رویهها و فرایندهای مربوط به
سیاستهای مدیریتی  ،

مدیریتریسک:مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک 
فعالیتهای شناسایی ،تحلیل ،ارزیابی و کنترل ریسک در سازمان در سطوح مختلف استراتژیک تا عملیاتی

مدیریتریسکمجموعفرآیندهاییاستکهبرایشناسایی،تحلیلوپاسخگوییبهریسکهاییکه

میباشد .

ریسکهامیتواندباپذیرش،

دهداستقرارمییابد.پاسخگوییبه 

تحققاهدافسازمانراتحتتاثیرقرارمی
اجتناب ،کنترل یا انتقال ریسکها صورت گیرد و ریسکها میتوانند انواع مختلفی از جمله 
ریسکهایمالی،فناوریاطالعات،امنیت،اعتباری،انطباقو...باشند.بامدیریتصحیحریسک،سازماناین
سازمانهایدیگرنمیتوانندبپذیرندواینبرایسازمانمزیت

قابلیتراپیدامیکندکهریسکیرابپذیردکه
رقابتیاست.دربحثمدیریتریسکتوجهخاصمدیرانارشدبهمشخصنمودنسطحریسکموردپذیرش
کارهایمقابلهباریسکهابصورتکافیلحاظشدهواضافی  غیر موثر،


سازمانوحصولاطمینانازاینکهراه
غیرضروریوبیهدفنمیباشدامرمهمیاست .
انطباق):(Complianceمجموعفرایندهایمدیریتیکهدرسطحسازمانمشخصمیکندنیازهاوالزامات
قابل اعمال چیست.،وضعیت تطابق با الزامات و ریسکهای مربوطه را شناسایی میکند ،هزینه بالقوه عدم
انطباقرادربرابرهزینهقابلپیشبینیبرایرسیدنبهانطباقبرآوردنمودهوبراساسایناطالعاتاولویت-
دهی ،اختصاص بودجه و تعیین فعالیت اصالحی مورد نیاز را برای رسیدن به انطباق مشخص میکند .
تواندسیاستها،فرآیندها،قوانینیا

 Complianceدرصنعتبانکیانطباقباالزاماتابالغشدهاستکهمی
دستورالعملهای داخلی و خارجی صنعت بانکی (کشوری یا بین المللی) ،استراتژیها ،تعهدات قراردادی،
تعهداتوقولهایدادهشدهبهذینفعانونظایرآنباشد.برخیازاینالزاماتدرصنعتبانکیعبارتنداز :







قانونگذاریونظارتیدرکشورنظیربانکمرکزی 
سازمانهای 

قوانینتعیینشدهتوسط
قوانینوالزاماتجهانیمانند Baselو PCI DSS
ذینفعان 
وعدههایدادهشدهبه 
تعهداتقراردادی،تعهداتو 
وسازمانهایباالسری 

شرکتها

الزامات
کنترلهایمشخصشدهازطرفحسابرسان 

کنترلهایمشخصشدهازطرفممیزانداخلیوخارجی 
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تااینجاسهحوزهحاکمیت،ریسکوانطباقبصورتمجزامطرحشد.ترکیبیازمفاهیممطرحشدهدراین
حوزه ها،درمفهوم GRCبه صورت همگرادرمباحثمدیریتیشناختهشدهاست.ایجاد رویکرد یکپارچه و
متمرکز در حاکمیت و مدیریت فرایندهایی نظیر حاکمیت اطالعات  ،(Information Governance)مدیریت
ایازفعالیتهایدرنظر


کهبهعنوانزیرمجموعه
ریسک،مدیریتکارآیی،مدیریتامنیت،انطباق،ممیزیو...
میشود .سازمانهاتا
سازمانهامطرح  

گرفتهشدهدرمفهوم GRCمطرحهستند ،به عنوانمزیت رقابتی در 
وقتی کوچک هستند شاید با رویکردهای قدیمی بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ اماوقتی سازمان بزرگ
شودکنترلهماهنگشدهبینکلیهفعالیتهایذکرشدهدراینحوزههاالزماستتاسازمانبتواندموثر


می
وبهرهورادامهمسیردهد.بدینمنظوردرچندسالاخیردرسطحبینالمللیاستقرارمفهومیکپارچه GRC

بهعنوانمزیترقابتیموردتوجهقرارگرفتهاست .
فعالیتهایاینمحورهابصورتهماهنگ

GRCیکپارچهمانندچتریاستکهرویکردسازمانرادرحوزه
حوزهها به اشتراک گذاشته شوند و با 
پوشش میدهد .این رویکرد کمک میکند که اطالعات در این  
فعالیتهای

کاریهایبسیاردرسازمانواتالفمنابعجلوگیریشود .
هایموثرودرستازموازی 

تصمیمگیری

فراهممیکنندتادرنهایتخروجی

حوزههایدیگراطالعاتارزشمند
حوزههابرای 
ذکرشدهدرهرکدامازاین 
بهینهکهرسیدنبهاستقرارمفهومGRCدرسازماناستامکانپذیرگردد .
دربسیاریسازمانهااینفعالیتهابصورتایزولهوغیرهماهنگدنبالمیشوند،درحالیکهریسکهای

سازمان مرتبط با هم و در بسیاری حوزهها مشترک هستند .در نتیجه برنامهریزی و مدیریت سیلویی این
هاوفرایندها،ریسکهایجدیدینیزدرکسبوکارسازمانبوجودمیآید.ایننکتهحائزاهمیتاست

فعالیت
کههرسهاینحوزههارویفرآیندها،اطالعات،نیرویانسانیوفناوریهایمشابهدرسازمانتمرکزدارندو

هابااستهالکجدیمنابعسازمانمواجهمیشویم.برای


درصورتعدمهماهنگیویکپارچگیدراجرایآن
هزینههای پایش و ممیزی ،عالوه بر نتایج نامرتبط و اتالف وقت واحدهای ممیزی شده ،جزء اولین
نمونه  ،
دارندوباعثمیشودکه مدیرانارشد

سازمانهاییاستکه رویکردپراکندهوغیرمرتبطدر GRC

مشکالت 
سازمان در زمان مناسب بهاطالعات و گزارشات الزم دسترسی نداشته باشند .به عنوان مثال ،در مدل غیر
یکپارچه  ،هر فرایند و سرویس داخلی و یا سرویس ارائه شده به مشتریان سازمان در برابر یک سری
دستورالعملها ،قوانین و استانداردها توسط چندین گروه ومسئولدر سازمان بصورت غیر اثربخش بازرسی

خروجیاینممیزیهاکهبایستیورودیواحدمدیریتریسکوانطباقدرسازمانباشدبطورموثر

میشوندو
دراختیاراینواحدقرارنمیگیرد .
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مسئولیتها در این

نقشها و 
اجرای مدل یکپارچه  ،GRCنیازمند تعریف و ایجاد ارتباطات شفاف میان  
فرایندهامیباشد.همچنینبرایپیشبرداینفرایندهایدرهمآمیختهالزماستازابتداقبلازهراقدامییک

نقطه مرجع در ساختار و فرایندهای مدیریت سازمان تعیین و منابع اطالعاتی مشترک ایجاد شوند .برای
پیادهسازی یکپارچه مفهوم  ،GRCبررسی و مطالعه چارچوبها و استانداردهای این حوزه ضروری است .با

هزینهها و
جامعتر و مبتنی بر ریسک بهمنظورکاهش  
میرود کهتصمیمات  
پیادهسازیصحیح ،GRCانتظار  

وبانکهاموردتوجهقرارگیرد .

سازمانها

بهرهوری
افزایش 
ذینفعاندرباالترینسطحازاطالعاتورودی،شناساییو
دراینمدلیکپارچه،نیازمندیها وانتظارات  

.بهمنظورتحققایناهدافونیازمندیها

ارزیابیشدهوبایدبهسطوحمختلفدراهدافسازمانیتبدیلشوند
فرآیندها،فناوریوزیرساختهایمختلفبهکارگرفتهشوند .در

بایداستراتژیها ،ساختار  ،افراد،مهارت ها ،

ادامه باید اهداف کنترلی از جمله در حوزه مدیریت اطالعات ،مدیریت کارآیی ،مدیریت ریسک  و سایر
بخشهای عملیاتی سازمان تعیین شده و به منظور دستیابی به آنها کنترلهای عمومی و اختصاصی آن

وفرصتهایحاصلازعدمقطعیتدرتحققاهداف

صنعتبهکارگرفتهشود.ازطرفدیگربایدریسکها 

سازمانینیزارزیابیشوند.درتماماینمراحلبایدبحثانطباقباالزاماتداخلیوخارجیرا بهعنوانحدود
اصلی تعیین راهکارها در نظر داشت تا عدم انطباقی که ریسک آن شناسایی نشده است ،صورت نگیرد .در
هایالزم،نتایجبهصورتمستقیمویاسلسهمراتبیدراختیارتمامواحدهایذیربط


نهایتباانجامممیزی
میگیردتااقداماتاصالحیالزمبرایهرگونهعدمانطباقراموردتوجهقراردهند .درصورتایجاداین
قرار 
نگاه جامع و یکپارچه در اطمینان از تحقق اهداف سازمان ضمن پرداختن به عدم قطعیتها در چارچوب
الزاماتوقوانین،میتوانادعانمودکهGRCبهصورتیکپارچهدرسازمانمستقرشدهاست .

یتوان به
هاونهادینهسازیو استقرار مدلیکپارچه GRCم 


ازمزایایایجادچنیندیدکالنیدرسازمان
کاهشفعالیتهایتکراریوموازی و

مواردینظیرکاهشفاصلهمیانفرآیندهایمدیریتریسکوانطباق،
جلوگیریازفرسودگیمنابعسازمانی ،کاهشاثراتمنفیمدیریتسیلوییوناهماهنگ درسازمان ،افزایش
افزایشتواناییدرجمعآوریسریع ترو

تواناییدرارائهاطالعاتمناسببرایهیاتمدیرهومدیرانارشد،
،کاهشهزینههاوو...اشارهنمود .

موثرتراطالعات
رهبران امروزی نیاز دارندتا به باالترین سطح از ابزارها ،فناوریها و فرآیندها درسازماندسترسی داشته
باشند تا بتوانند سازمانی رقابتی را هدایت کنند .قطعاً هنوز هم میشود با فرمها و برگهها و در سیلوهای
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حرفهاش را مدیریت میکند .امااین نکته
ریسکهای  

پراکندهسازمان رامدیریت کرد ،همانطورکهیک بندباز 
مشابهآناستکههمچنان روشها و رفتارهای مدیریتی دهه  1960را بکار ببریم واین دیدگاه دردنیای
امروزجز سردرگمیوازدستدادنفرصتها ،سازمانرابهکجاخواهد رساند؟ قطعاًبهسطحی ازعملکردو
بهرهوریکهبرایرقابتدرکسبوکارامروزموردنیازاستنخواهیمرسید .

در دنیای کسب و کار امروز سازمانهایی موفق هستند که مدیران آنها بتوانند با سرعت و چابکی ،
تصمیمگیریهای درست و موثر داشته باشند .متاسفانه رویکرد مدیریتی دراغلبسازمانها و بانکها در ایران

تکنیکها ،ابزارها،دانش ،منابع وتفکرقدیمی ولی با چابکی مورد نیاز دنیای امروز

این استکهمیخواهند با
یسکهایجدیکسبوکارسوقمیدهند .
حرکتکنندودراینحالتدرهرلحظهسازمانرابهسمتر 
کسبوکارهای چابک،تابآور ،مطمئنورقابتی دارند.دربین
سازمانهای پیشرو ،رهبرانی متعهدبهایجاد  
دریافتهانداستقراررویکردGRCبصورتیکپارچه

اینرهبران،پیشروتریندرتفکرمدیریتی،آنهاییهستندکه
قانونمندی،
در سازمان کلید موفقیت در کسب و کار امروزی است .چراکه این رویکرد منجر به سودآوری  ،
سازمان شدهودرنتیجه ضمن همراستایی کلیهفعالیتهاجهتتحققاهداف

کارآمدی ،وهماهنگی بیشتر 
استفادهازفرصتهانشانخواهندداد .

یوهایمدرن،واکنشیسریعتربرای
سازمانباکسبآگاهیباالتر،بهش 
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