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به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی
�

ناهمگونی نظارتی:

هزینه ها، ریسکها و پیامدها

 ترجمه:�دکتر�امیرهادی�معنوی�مقدم،�مهسا�غفاریان�قدیم
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پیشگفتار
 (OECD) 1این پژوهش بین المللی در بخش مالی براساس پژوهشهای انجام شده ازسوی سازمان�توسعه�و�همکاریهای�اقتصادی
درخصوص خط مشی مقررات گذاری صورت گرفته و هدف آن، کمک به مقرراتگذاران و سیاستگذاران برای درک بهتر مزایای همکاری 

بین المللی اثربخش در این زمینه است. 
در این پژوهش بیش از 250 نفر از خبرگان و مدیران فعال در مؤسســه های مالی بزرگ سراســر جهان مشــارکت داشــته اند. نتیجه 

این پژوهش، هزینه ها و پیامدهای ناهمگونی نظارتی را برجسته ساخته و راهکارهای عملی و کاربردی را آشکار می سازد. 
یافته ها نشان می دهد که هزینه مالی ناهمگونی�نظارتی2 به طور میانگین حدود 5  تا 10 درصد گردش�مالی�ساالنه3  مؤسسه های مالی 
است. این ناهمگونی منجر به هدررفت زمان و سرمایه محدود مدیران ارشد می شود که در صورت نبود آن، می توان زمان و سرمایه را 
بر شناسایی ریسکهای نوپدید4  نظام مالی متمرکز کرد. درنهایت براساس یافته های تحقیق حاضر، مبلغ این هزینه ها در اقتصادجهانی 

بیش از 780 میلیارد دالر در سال است، و مانعی برای رشد مؤسسه ها در عرصه بین المللی محسوب می شود.
صاحب نظران و کارشناسان فعال در این پژوهش ضمن اشاره به مشکلهای موجود، گامهای عملی جهت کاهش پیامدهای ناهمگونی 
مقررات مالی را ارائه می دهند، ازجمله: همسوســازی�تعریفهای�مقررات�نظارتی5 ، افزایش آگاهی و هماهنگی در درخواستهای 

گزارشگری مقرراتی، و افزایش شفافیت در فرایندهای�مقرراتگذاری،�پایش�و�به�اجراگذاشتن6 .
مصّرانه از مقرراتگذاران و سیاســتگذاران می خواهیم تا حصول همــکاری بین المللی اثربخش در زمینه مقرراتگذاری را در باالترین 
اولویت خود قرار دهند. همچنین از ســازمان توســعه و همکاریهــای اقتصادی دعوت می کنیم تا نقش راهبــری خود را در این حوزه 
حفظ کند. این اقدام، برای ایجاد اطمینان و اعتمادسازی به فرایند مقرراتگذاری اثربخش ضروری است، امری که زیربنای اقتصادهای 

روبه رشد است و به تقویت نظام مالی  جهانی امن تر می انجامد.

(Bernhard Welschke)برنارد�ولشکی�

دبیرکل�کمیته�مشاوره�صنعت�و�تجارِت�

سازمان�توسعه�و�همکاریهای�اقتصادی����

(Fayesul Choudhury)فایز�چودری�

مدیر�ارشد�اجرایی�

فدراسیون�بین�المللی�حسابداران
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روایت�کوتاه
ناهمگونی�نظارتی�در�بخش�مالــی،�هزینه�های�جدی�را�به�اقتصاد�جهانی�تحمیل�

می�کند،�ریسکهای�نظام�مالی�را�باال�برده�و�به�رشد�اقتصادی�ضربه�می�زند.�
ناهمگونی نظارتی به معنای نایکنواختی7 مقرراتی بین حوزه�های�مختلف�گزارشگری8 است که 
از تفاوتهای فرهنگی، اولویتهای سیاست داخلی هر کشور، یا دیگر عوامل نشأت می گیرد. باوجود 
این، در بخش مالی، لزوم درهم تنیدگی و جریان آزاد سرمایه به این معناست که ناهمگونی نظارتی 

بیشتر از این که به نفع اقتصادهای درگیر باشد، باری اضافی بر دوش آنهاست. 
این پژوهش با همکاری فدراســیون�بین�المللی�حســابداران9 (IFAC) و کمیته�مشاوره�
صنعت�و�تجارِت10 (BIAC) ســازمان توســعه و همکاریهای اقتصــادی، و در زمینه هزینه ها 
و پیامدهــای ناهمگونــی نظارتی با مشــارکت کارشناســان مدیریت ریســک و مدیران ارشــد 
مؤسســه های مالی فعال درسراســر امریــکا، اروپا، افریقا، آســیا، اقیانوســیه و خاورمیانه انجام 
شده اســت. دراین پژوهش مؤسســه هایی با گردش مالی کمتر از 10 میلیون دالر و نیز بیشــتر از 

1 میلیارد دالر در سال و همچنین نهادهای�دراصل�مهم11 نظام مالی جهانی مشارکت داشتند.

یافته�های�اصلی
• ناهمگونی نظارتی در سطح جهانی هزینه های سنگینی را به بخش مالی تحمیل می کند؛ 

به طور میانگین حدود 5 تا 10 درصد گردش مالی ساالنه را صرف می کند.
• در پنج ســال گذشــته، 51 درصد مؤسســه های مالی به دلیل ناهمگونی نظارتی، به اجبار منابع خود، 
ازجمله سرمایه و زمان محدود مدیران ارشد را، در فعالیتهای مدیریت ریسک سرمایه گذاری نکرده اند.
• ناهمگونی نظارتی مانعی متوسط تا جدی در برابر رشد بین المللی بیشتر مؤسسه های مالی 

قلمداد می شود. 
• هزینه های ناهمگونی نظارتی در مؤسسه های کوچک  بااهمیت تر محسوب می شود. 

• بااهمیت ترین هزینه ها، از ناهمگونی در قانون رقابت، مقررات مبتنی بربازار، و حمایت از 
مصرف کننده/ مقررات محصول، تحمیل می شوند. 

• تفاوت بنیادین در چارچوبهای مقررات گذاری، و نیز ناهمسازی رویه�ها12  و تفسیرهای 
نظارتی13، همچنین وجــود تعریفهای مختلــف از داده ها و مقــررات نظارتی، ازجمله 

مهمترین نایکنواختی ها به شمار می آیند. 

پیشنهادها

با توجه بــه فوریت و اهمیت آشکارشــده 
بـا  همــــراه  هــزینـه هـــای  بـه وسیلـــه 
ناهمگونی نظارتی، موانع رشد، و پیامدهای 
ممکن مؤثر بر ثبات مالی، دســتیابی�به�
باید� کارامدتر،� هماهنگــی� و� همکاری�

اولویت�سیاستگذاران�باشد.
برخــی�گامهای�اصلی�بــرای�کاهش�

ناهمگونی�نظارتی:
• تقویــت همــکاری بین المللی در زمینه 

مقرراتگذاری15،
• افزایش همسویی احکام قانونی،

تعریفهــای مقــررات  بهبــود همســویی   •
 نظارتی،

• بهبــود ارتباط و آگاهی در بین نهادهای 
بین المللــی  ســطح  در  مقرراتگــذاری 
به منظــور جلوگیــری از تکــرار الزامها و 

فرایندهای گزارشگری،
فرایندهــای� در  بیشــتر  شــفافیت   •

قانونگذاری،�اجرا�و�پایش 16، 
• شــفافیت کلــی بیشــتر در قوانیــن و 

مقررات.

“هر�دالری�کــه�برای�مدیریت�درخواســتهای�
ضدونقیض�گزارشگری�مقرراتی�صرف�می�شود،�
همچون�پولی�است�که�هرگز�به�چرخه�اقتصاد�باز�

نمی�گردد.”
بانکــی14،� ریســک� مدیریــت� مدیــرکل� �-

ایاالت�متحد
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ناهمگونی�نظارتی:�هزینه�ها
مشــارکت�کنندگان�اعــام�کردند�که�به�طــور�میانگین��5تــا��10درصد�
گردش�مالی�ساالنه�مؤسسه�شــان�صرف�هزینه�های�همراه�با�ناهمگونی�

نظارتی�می�شود.�
• 75 درصد مشــارکت کنندگان اظهار داشتند هزینه های ناشی از ناهمگونی نظارتی 

نقش بااهمیت یا بسیاربااهمیتی در عملکرد مالی مؤسسه شان دارد. 
• برخی از هزینه های همراه با ناهمگونی که بر مؤسســه های مشارکت کننده در این 

پژوهش تحمیل می شود، شامل موارد زیر است:
•  افزایــش نیـــرو بــرای مدیریت کردن مسائـــل مقــررات محلی، بین المللـــی و 

بین�حوزه�ای17. 
•  هزینه های آموزش کارکنان برای رسیدگی به مقررات و قوانین در مناطق مختلف، 

عالوه بر مسائل بین حوزه ای.
•  هزینه های ایجاد سامانه، شامل الزام وجود سامانه های مختلف چندگانه و طراحی 

و اجرای سامانه های مخصوص رسیدگی به ناهمگونی نظارتی.
•  تغییر ســاختار ســازمانی واحد رعایــت مقررات برای تطابق بهتــر با ناهمگونی 

نظارتی.
•  هزینه  مشاوران برون سازمانی برای کمک در برخورد با ناهمگونی نظارتی.

“در�شــرایط�کنونی�به�افراد�بیشتری�
مقررات� رعایت� ســازمانی� واحد� در�
بر�روشــهای� بتوانند� تــا� نیازمندیم�
قانونی�و�مقرراتــی�ملی�و�بین�المللی�

نظارت�داشته�باشند.”
-�مدیــرکل�واحد�رعایت�مقررات�

بیمه18،�کانادا

»بــرای�عمل�به�مقررات�کشــورهای�
مختلــف�و�قوانین�آنهــا،�کارمندان،�
نیازمند�آموزشهای�بیشتری�هستند.«
-��مـدیریت�ریسک�خدمات�حرفه�ای19،�

هند

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تحمیل شده بر 
مؤسسه های مالی به دلیل شفاف نبودن مقررات، 
و دشواربودن دسترســی به اطالعات مربوط به 

الزامهای ناهمگون حوزه های مختلف. 
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در�ســازمانهای�کوچک،�هزینه�های�ناشــی�از�ناهمگونی�نظارتی�برای�
عملکرد�مالی،�بااهمیت�یا�خیلی�بااهمیت،�قلمداد�می�شــود،�به�طوری�که�
این�ناهمگونی�بخش�بیشــتری�از�گردش�مالی�ساالنه�مؤسسه�را�به�خود�

اختصاص�می�دهد.
• هزینه هــای ناهمگونی نظارتی، برای مؤسســه هایی که به طــور عمده متأثراز 
قانون رقابت هســتند، و مؤسســه هایی که متمرکز بر بخش بازارهای ســرمایه 

هستند، بیشترین اهمیت را دارد.

و� الــزام�آور،� »تعــدد�شــاخصهای�
حسابرسی� و� گزارشــگری� همچنین�
منجر� متعدد،� نظارتی� نهادهای� برای�

به�افزایش�هزینه�ها�می�شود.«
بانکی،� ریســک� مدیریت� مدیرکل� �-

فرانسه

تأثیر هزینه های ناشــی از ناهمگونی نظارتی بر عملکرد 
مالــی در ســازمانهای کوچکتر، بســیاربااهمیت قلمداد 
می شود )شکل�2، نشــان دهنده درصد پاسخ دهندگانی 
اســت که اعالم کردنــد زمانی که مقررات مبهم باشــد، 
و تهیــه اطالعــات مربوط بــه الزامهــای ناهمگون در 
حوزه های مختلف دشــوار باشــد، هزینه  های ناشــی از 
ناهمگونی نظارتی بسیاربااهمیت بوده و بخش زیادی از 

گردش مالی ساالنه سازمان را مصرف می کند(.

پاســخ دهندگانی که اعالم کردند قانون رقابت بیشترین 
ضربــه را به مؤسسه شــان می زند، به احتمال بیشــتر، 
هزینه هــای همــراه بــا ناهمگونــی نظارتــی را برای 
عملکرد مؤسسه شــان بااهمیت و یا بسیاربااهمیت بیان 
کردند )شــکل�3، اهمیت هزینه های تحمیل شــده را 
به دلیل مبهم بودن مقررات، و دشــواربودن دسترســی 
بــه اطالعات مربوط به الزامهــای ناهمگون حوزه های 

مختلف، براساس نوع مقررات نشان می دهد(.

پاســخ دهندگان فعــال در بازار ســرمایه، بــا احتمال 
بیشتر، هزینه های همراه با ناهمگونی نظارتی را برای 
عملکرد مؤسسه شــان بااهمیت یا بسیاربااهمیت بیان 
کردند )شــکل�4، اهمیت هزینه های تحمیل شــده را 
به دلیل مبهم بودن مقررات، و دشــواربودن دسترســی 
بــه اطالعات الزامهای ناهمگــون حوزه های مختلف، 

براساس بخش اقتصادی نشان می دهد(.
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ناهمگونی�نظارتی:�افزایش�هزینه�ها
اعــام� پـاسخ�دهنـــدگان� درصـــد� �73
کـــردند�هزینه�های�همراه�بــا�ناهمگونی�
نظارتی�در�پنج�ســال�گذشــته�افزایش�یا�

افزایش�درخورتوجه�داشته�است. 
• 65 درصد از پاسخ دهندگان، انتظار افزایش بیشتر 

یا افزایش درخورتوجه در پنج سال آینده دارند.
• پاسخ دهنـــدگان بــه مقــررات وضـــع شده در 
واکنــش به بحــران مالی ســال 2008 و قانون 
رقابت درخصوص افزایــش هزینه های همراه با 
ناهمگونی نظارتی، در پنج ســال گذشته، اشاره 
کردند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت20( 
و سیاســتهای حمایــت از صنایع داخلی منجربه 
افزایش هزینه های مورد انتظار در پنج سال آینده 

خواهد شد. 

»بــا�افزایش�ابهام�پیرامــون�خروج�بریتانیــا�از�اتحادیه�اروپا�

)برگزیت(،�انتظار�داریم�هزینه�های�ناشی�از�تفاوت�مقررات�در�

بریتانیا�و�اتحادیه�اروپا�برای�صنعت�بانکداری�افزایش�یابد.«

»مجبور�شدیم�ساختار�بخشمان�را�تغییر�دهیم.«

-��رئیس�بانکداری�تجارت،�آلمان

�51درصد�پاســخ�دهندگان�اعــام�کردند�که�
مؤسسه�شان�به�دلیل�نـــاهمگونی�نظارتـــی�
در�پنج�ســال�گذشــته،�منابع�کمتــری�برای�
سـرمایـــه�گذاری�روی�مـــدیریت�ریسـک�

داشته�است.�
• پاســخ دهندگان همچنیــن بــه پیامدهای این 
نــوآوری،  روی  ســرمایه گذاری  بــر  موضــوع 
مســئولیت�اجتماعی� وام دهــی،  فعالیتهــای 
شرکت21، توســعه محصول، و توسعه نام تجاری 

اشاره کردند. 
• 71 درصــد پاســخ دهندگان اعــالم کردنــد که 
ناهمگونی نظارتی مانعی متوسط تا درخورتوجه 
فعالیــت مؤسسـه شـــان در  بــرای گستـــرش 

منطقه های جدید بوده است. 
• پاســخ دهندگان اعــالم کردنــد که ســرمایه و 
زمان مدیران ارشــد به جای تمرکز بر فعالیتهای 
مربوط به شناســایی و رســیدگی به ریســکهای 
نظارتی  ناهمگونــی  نظام مالــی، صرف  نوپدید 

می شود. 
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ناهمگونی�نظارتی:�انواع
ســه چهارم پاســخ دهندگان نایکنواختی مقرراتی بین حوزه های گزارشگری 
را که مؤسسه شــان در آنها فعالیت می کند، بااهمیت یا بســیاربااهمیت اعالم 

کردند. 
• 76 درصد پاسخ دهندگان نایکنواختیهای ناشی از تفسیرها یا رویه های عمل 
متفاوت نهادهای نظارتی بین حوزه های مختلف را بااهمیت یا بسیاربااهمیت 

اعالم کردند.
• پاســخ دهندگان همچنیــن اعــالم کردنــد نایکنواختی هــای بااهمیت یا 
بســیاربااهمیت از این موارد ناشی می شوند: اختالف بنیادین در چارچوبهای 
نظارتی، تعریفهای مختلف از مقررات یا داده ها، میزان سخت گیری متفاوت 

مقررات، و رویکردهای متفاوت به مسائل/شرایط قانونی یکسان. 
• به رغــم یکنواختــی22  کلــی در رویه هــای مقرراتــی بین المللی، 
پاسخ دهنـــدگان بــــه برخی موارد خاص ناشــی از ناهمگونی نظارتی 

به شرح زیر اشاره کردند: 
•  الزامهای گزارشگری تکراری،

•  تفســیرهای متفــاوت و گاه متناقض مرتبط با فرایندهــای پایش و اجرای 
مقررات،

•  ناهمگونی در جزئیات تعریفهای مقررات، 
•  پذیــرش اصالحهــای مــورد توافق بین المللــی با ســرعتهای متفاوت در 

کشورهای مختلف و با میزان سخت گیری متفاوت،
•  نبود شفافیت کلی در قوانین و مقررات.

»تعریفهای�مبتنی�بر�محصول،�ممکن�اســت�
مشابه�باشند،�اما�یکسان�نباشند،�و�درنتیجه�
به�استانداردهای�متفاوت�منجر�می�شوند.«
-��مدیــر�کل�واحد�رعایت�مقررات�بانکی�،�

کانادا23

»مــوارد�خاصی�وجود�دارند�که�تفســیر�
با�استاندارد�جهانی� مقررات�در�کشوری�
همخوانی�ندارد،�و�مشکلها�و�هزینه�های�

اجرایی�زیادی�به�همراه�دارد.«
-��مدیرکل�مدیریت�ریسک�بانکی،�چین

»در�بسیاری�از�موارد،�با�تعهدهای�گزارشگری�
متفاوت�برای�مقررات�مشابه�سروکار�داریم.«
بانکی،� ریســک� مدیریــت� مدیــرکل� �-

ایاالت�متحد�امریکا
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بــا وجــود ناهمگونــی نظارتــی ناشــی از 
رویه هــا یا تفســیرهای مختلــف نظارتی 
بین حوزه های مختلف و سایر موضوعهای 
مربوط به پایش و اجــرای مقررات، برخی 
پاسخ دهندگان اعالم کردند، در رویکردکلی 
مقــررات درســطح بین المللــی یکنواختی 
وجود دارد )شکل9، درصد پاسخ دهندگانی 
را نشــان می دهد که اعــالم کردند رویکرد 

کلی به مقررات بسیار یکنواخت است(.

مقرراتی� یکپارچگی� به�ســوی� »به�مرور�
مورد� در� این،� باوجــود� حرکت�می�کنیم،�
جزئیات،�تفسیرها�و�انتخابهای�احتمالی،�

گوناگونی�وجود�خواهد�داشت.
-�مدیرکل�مدیریت�ریسک�بیمه،�آلمان

پاسخ دهندگانی که اعالم کردند قانون رقابت 
بیشــترین پیامدهــا را برای مؤسسه شــان 
ناهمگونی  بیشــتری،  احتمــال  بــا  دارد، 
نظارتی بااهمیت یا بســیاربااهمیت ناشــی 
از رویه ها یا تفســیرهای متفــاوت نظارتی 
حوزه های مختلــف را تجربــه کرده بودنــد 
)شــکل�10، درصــد پاسخ دهنـدگـــانی را 
نشــان می دهد کــه نایکنواختــی بااهمیت یا 
بسیاربااهمیت در رویه ها یا تفسیرهای نظارتی 

را اعالم کردند(.
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ناهمگونی�نظارتی:�راهکارها
پیشنهادهـــای پـــاسخ دهندگان به منظــــور 
کاهش پیامدها و هزینه های ناهمگونی نظارتی 
بین المللی  به مقررات گــذاران و ســازمانهای 

به شرح زیر است:
بیـن المللـــی  همکــــاری  تقــــویت   •
مقـررات گـذاران، از جمله در نحوه تفسیر، 
پایش و اجرای مقررات و تبادل اطالعات 

بین مقررات گذاران.
• افزایــش همراســتایی کلــی قوانین، 
افزایــش  و  اســتانداردها؛  و  مقــررات 

پایبندی به استانداردهای جهانی.
• بهبــود همســــو سازی تعــــریفهای 

مقررات نظارتی در سطح بین المللی.
• افزایــش آگاهی از نحــوه اجرا و پایش 
مقررات از ســوی ســایر مقررات گذاران 
به منظور جلوگیـــری از تکرار فرایندها و 

الزامهای گزارشگری. 
• تقویت شــفافیت از ســوی ســازمانهای 
بین المللــی در تدوین قوانیــن و مقررات 

جدید.
• ایجــاد شــفافیت بیشــتر در قوانین و 

مقررات.
پاســخ دهندگان بر این باورند که شــفافیت مقرراتگذاران داخلی در 

فرایندهای تدوین قوانین یا بازنگری مقررات کنونی از ســازمانهای 

بین المللی بیشتر است.

مقرراتگذاران�جهت� از�سوی� � »خودپلیسی�24
کاهش�اختافها،�به�شرکتهایی�که�برای��ورود�
و�فعالیت�در�ســایر�حوزه�های�گزارشــگری�

تاش�می�کنند،�کمک�می�کند.«
ایاالت�� بانکی،� -��مدیرکل�مدیریت�ریســک�

متحد�امریکا
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درباره�این�پژوهش
از 251 مدیــرکل مدیریت ریســک/رعایت قوانین و مقررات و 
رهبران ارشــد )اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشــد و رؤسای 
بخشــهای اصلــی( در بخــش مالــی از ژوئیه تــا اوت 2017 

نظرسنجی به عمل آمد. 
مؤسســه هایی بــا گردش مالــی کمتر از 10 میلیــون دالر تا 
بیش از یک میلیارد دالر و نیز با تعداد کارمندان کمتر از 500نفر 

تا بیش از 10هزار نفر، در این پژوهش شرکت کردند. 
پاســخ دهندگان در کشــورهای اســترالیا، اتریش، بلژیک، 
برزیل، کانادا، چین، فرانســه، آلمان، هنــد، ژاپن، مکزیک، 
هلند، اسپانیا، امارات متحد عربی، بریتانیا و ایاالت متحد حضور 
داشــتند و فعالیتهای مؤسسه هایشان در حوزه های گزارشگری 
سراسر آفریقا، امریکا، آسیا، اروپا، خاورمیانه و اقیانوسیه بود. 

حوزه هــای موردبررســی ، دربرگیرنــده بازارهای ســرمایه، 
بانکداری)ســپرده گذاری و وام دهی(، مدیریــت دارایی، بیمه و 

خدمات حرفه ای بود. 
مقــررات اصلــی مؤثــر بــر مؤسســه های شــرکت کننده در 
این پژوهش بــه حوزه هــای مقررات�احتیاطی25، حسابرســی 
و گزارشــگری مالی، راهبری شــرکتی، آئین رفتــاری، مقررات 
مبتنی بربازار، حمایت از مصرف کننده/مقررات محصول و رقابت 

مرتبط است.

پانوشتها:
 1- Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD)
2- Regulatory divergence
3- Annual turn over
4- Emerging
5- Aligning regulatory definitions
6- Rulemaking, monitoring and enforcement processes
7- Inconsistency
8- Different Jurisdictions
9- International Federation of Accountants (IFAC)
10- The Business and Industry Advisory Committee (BIAC)
11- Systemically important institutions
12- Practices
13- Supervisory
14- Banking risk management officer
15- همکاری�بین�المللــی�در�مقررات�گــذاری (IRC) در مجموع به مجموعــه رویکردهایی 
مانند توافقها یا معاهده های مذاکر ه شــده، مشــارکتهای مقرراتی، مؤسسه های فراملی یا سازمانهای 
بین دولتی، توافقهای منطقه ای، توافقهای شــناخت متقابل، شبکه های فرادولتی و الزامهای رسمی 

اشــاره دارد که به هنگام تدوین مقررات باید مدنظر قرار گیرند. همکاری بین المللی در مقررات گذاری 
یکی از راهکارهای مهم است چرا که قابلیت افزایش یکپارچگی مقررات و در عین حال حفظ حاکمیت 

کشورها و درنظرگرفتن اولویتهای یگانه سیاست داخلی و فرهنگی هر کشور را دارد.
16- Rulemaking, Monitoring and Enforcement Processes
17- Cross-Jurisdictional
18- Insurance Compliance Officer
19- Professional Service Risk Management
20- Brexit
21- Corporate Social Responsibility
22- Consistency
23- Banking Compliance Officer
24- Self-policing
25- Prudential regulation

منبع:
International Federation of Accountants (IFAC), Regulatory Diver-
gence: Costs, Risks, Impacts, www.ifac.org, 2018
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